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Besöksregler kostallet 

 

• Besök ska föranmälas eller bokas med stallverksamheten  

• Karenstider för besökare som kommer från utlandet före stallbesöket:  

1. Utlandsvistelse oberoende av land och utan kontakt med djurbesättningar.   
Ingen karenstid eller krav på dusch vid inslussning  

2. Besökt djurbesättning i EU- land inkl. USA, Canada, Australien och NZ som inte är 

smittförklarat eller ”spärrat” av EU eller SJV.   

Karenstid - 2 dagar eller duscha in.  

3. Kontakt med djurbesättningar i ”epizootismittade” länder som ex. Ryssland och övriga 

Östeuropa, Asien, Afrika, Syd - och Mellanamerika Karenstid - Absolut besöksförbud i 2 

dagar, efter 3-4 dagar duscha in och efter 5 dagar normala rutiner 

4. Jobbat med djur i ”epizootismittade länder eller i Sverige av SJV spärrade besättningar  
Karenstid - Absolut besöksförbud till området och djurstallar i 5 dagar 

• Besökare får endast beträda stallet via huvudentrén  

• Endast smittskyddsinformerad personal får släppa in besökare i stallet 

• Besökare ska använda de två anvisade besöksomklädningsrummen 

• Egna yttre skor och ytterkläder lämnas i omklädningsrummet 

• Handtvätt ska ske före och efter besöket i omklädningsslussen 

• Besökare ska använda stallets skyddskläder och stövlar eller skor 

• Besökaren ska följa rutiner som skobarriärer, passagevägar, skyltar m.m.     

• Undvik att beröra djuren om det inte ingår i besöket 
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• Har du vistats i en djuravdelning eller av annan orsak fått gödsel på stövlar eller 

skyddskläder ska dessa rengöras vid de rengöringsstationer som finns i direkt 

anslutning till djuravdelningen   

• Reparationer inne i stallet ska ske med stallets egna verktyg. När specialverktyg 

behövs ska dessa vara sanerade före intag väl rengjorda med virkon och spritning 

• Utrustning som inte kan bäras genom huvudentrén slussas in via varuintag efter 

samråd med smittskyddsinformerad stallpersonal  

• Besökaren ska återlämna kläder/skor/stövlar på anvisat ställe 

• Stövlar ska vara rengjorda vid återlämnandet   

• Utpassering får endast ske genom anvisad dörr 

• Besökaren är ansvarig för att följa anläggningens smittskyddsregler 

• Besökaren ska registrera sitt besök genom att skriva in sig i den journal som finns 

vid entrén före omklädningsrummen  

• Avvikelser från dessa regler anmäls och beslutas gemensamt av stallförman och 

driftschef och skall dokumenteras 


