Studiebesök på din gård

Tack för att du tar emot besök på din gård. Att visa upp det svenska lantbruket blir allt viktigare
då avståndet mellan stad och land samt konsument och producent växer. Ökad kunskap om det
svenska lantbruket stärker förtroendet för svensk livsmedelsproduktion.
Du som får besök av olika grupper på din gård bör försäkra dig om att göra besöket så säkert
som möjligt, både för dina djurs och besökarnas skull. Det finns några saker du bör tänka på:

1
2

Se till att besökarna får skoskydd. Saknas skoskydd ska det 			
finnas möjlighet att tvätta skorna före och efter besöket.

3

Besökarna ska inte gå på foderbordet.

4

Fråga samtliga besökare om de varit på en gård utomlands de 		
senaste två dagarna. Om svaret är ja, ska de inte gå in i stallet.
För länder med mul- och klövsjuka rekommenderas fem dagar.

5
6

Bjud inte på opastöriserad mjölk.

Se till att besökarna tvättar händerna ordentligt med tvål och 			
vatten direkt efter kontakt med djur. Glöm inte handspriten, som 		
masseras in i nytvättade torra händer.

//Fakta
EHEC är en bakterie som
friska idisslare kan bära, och
vissa av dessa bakterier kan
man bli sjuk av.
Cryptosporisium Parvum
är en parasit som orsakar
diarre hos både djur och
människor. Parasiten finns
framför allt bland unga
kalvar.

Små barn extra känsliga
Om besökarna vill äta matsäck ska detta ske på en plats där det 			
inte finns gödsel. Djur ska inte hållas, eller ha hållits, på detta om-			
råde. Se gärna till att det finns en soptunna på plats eftersom mat-		
rester kan sprida smitta. Viktigt att besökarna har tvättat händerna		
innan, då smitta sprids via gödsel.

Vi avråder dig som har kor, får
eller getter att ta emot barngrupper under 6 år, eftersom
denna åldersgrupp är mest
känslig för ehec.

Att ha hemma:
Tossor

Flytande tvål

Handsprit
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