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Fjäderfäbesättningens smittskydd 

Använd den tredelade smittospärren korrekt 
 

Princip 

Smittospärren skyddar dina djur från infektioner end-
ast när alla – både gårdspersonalen och besökare – all-
tid använder den på rätt sätt. 

Håll ytterdörren till produktionsbyggnaden låst. Det är 
bra att ha en skylt på dörren som säger att man inte 
får gå in i produktionsanläggningen utan ägarens till-
stånd och att ha ägarens telefonnummer synligt. 
Om byggnaden har olika avdelningar ska händer tvät-
tas och desinficeras (avdelningsspecifika handskar är 
ett alternativ för desinfektion) även mellan avdelning-
arna. Olika avdelningar ska ha egna skor och arbets-
utrustning, till exempel för uppsamling/avlägsnande 
av kadaver. 

Tänk på att regelbundet ta hand om städningen av de 
olika områdena – smutsigt område, mellanområde 
och rent område – med olika arbetsredskap och tvätta 
dina arbetsskor och -kläder. 

Användning av smittospärr 

1. När du kommer in, ta av dig ytterkläderna på det 
utrymme som är reserverat för dem (klädhängare 
etc.), sätt dig på bänken och ta av dig utomhusskorna. 
Istället för en bänk kan t.ex. ett staket av 
filmplywoodskiva eller annan barriär (på annan nivå 
än golvet) som tydligt skiljer de olika ytorna också 
fungera som gränsen mellan det smutsiga 
ingångsområdet och mellan-området. Möjligheten 
att sitta gör det dock lättare att byta skor och kläder. 
Principen för smittospärren är att utomhus- och 
mellan-områdets skor inte möter varandra och 
patogener som kan komma med skorna och kläderna 
utifrån hamnar inte i hönshuset. 

2. Vänd dig till mellanområdet och ta på dig 
mellanområdets skor (t.ex. crocs). Gå inte strumpfota 
där. 

3. Tvätta händerna med varmt vatten och tvål 
(flytande tvål från dispensern, inte fast tvål) och torka 
dem med en engångshandduk. Använd handsprit 
alternativt handskar (se avsnitt 6., egna handskar för 
varje avdelning). 

4. Använd arbetskläder (arbetsoverall etc.) och 
huvudbonad. Du kan också lämna dina egna kläder 
(skjorta, byxor etc.) i mellanområdet (t.ex. i en 
garderob) och klä dina arbetskläder direkt på 
underkläderna. Att gå via duschen minskar ytterligare 
risken för att infektioner överförs till djurutrymmet. 

Stoppa obehöriga besökare 
redan vid ytterdörren! 

 
 

Den första smittospärren 
vid ingången till hönshuset 

 
Den andra smittospärren 

vid dörren till  
djuravdelningen 
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5. Lämna crocs i mellanområdet utanför smittospärren 
vid dörren till djuravdelningen (hygiengränsen av 
filmplywood etc., en tydlig barriär jämförbar med 
smittospärren i punkt 1). Kliv direkt in i rena områdets 
arbetsstövlar på insidan av hygiengränsen. 

6. Om du bär avdelningsspecifika tvättbara 
arbetshandskar eller engångshandskar och/eller 
andningsskydd i fjäderfähuset, ta på dig dem nu. 

7. Gå till fjäderfäavdelningen. 

8. När du lämnar djurutrymmet, ta av dig dina 
arbetsstövlar inuti hygiengränsen (det rena området). 
Kliv direkt in i mellanområdets skor (t.ex. crocs). I slutet av 
arbetet tar du av dig arbetskläderna och hänger dem på 
klädhängaren och tar på dig dina egna kläder (skjorta, 
byxor etc.). 

9. Tvätta händerna med varmt vatten och flytande tvål 
och torka dem med en engångshandduk. Vid flytt till 
annan avdelning, använd handsprit eller alternativt 
avdelningsspecifika tvättbara arbets-handskar eller 
engångshandskar. 

10. När du lämnar hönshuset, gå till utgångsdörren och ta 
av dig mellanområdets skor vid smitto-spärren. 

11. Vänd dig till det smutsiga området utan att röra golvet 
med dina strumpor och ta på dig ytterskorna. Ta på dig 
utomhuskläderna. 

12. Stäng framdörren försiktigt och se till att dörren är låst. 

Läs också: Definition av tredelad smittospärr 
 

 

 

SEPARATION AV OLIKA  
OMRÅDEN VID SMITTOSPÄRR 

− Bänk 
− Hygiengräns av film-

plywood 
− Annan tydlig separation 

från golvnivån, såsom 
tröskel, golvgaller, etc. 

Notera! 
Om hönshuset inte har ett 

separat ägglager, och äggen 
hämtas via samma väg som 
ingången till djurutrymmet, 

ska äggtransportvägens golv 
alltid tvättas och desinficeras 

direkt efter att äggen har 
hämtats. 

 

https://www.ett.fi/wp-content/uploads/2022/12/Definition_tredelad_smittosparr.pdf

