Hygiëneprotocol stalbezoek
Versie 4, 8 december 2016
Doel van dit protocol is om een stapsgewijs protocol te geven voor een juiste manier om varkensbedrijven
te betreden zodat overdracht van besmetting via mensen voorkomen wordt.
Eerdere versies van dit protocol heten ‘Hygiëneprotocol erfbetreders’. Omdat de term erfbetreders
verwarring oproept is dit gewijzigd in ‘Hygiëneprotocol stalbezoek’. Gedachte hierachter is dat niet zo
zeer het betreden van het erf, maar met name het betreden van de stal het grootste risico vormt. Dit
neemt niet weg dat ook besmetting van het erf een risico vormt. Inhoudelijk is deze versie daarom niet
anders dan de vorige versie.
Benodigdheden:
•
1 paar laarzen of plastic overlaarzen
•
Indien van toepassing een kunststof bak voor vervoer van de laarzen
•
2 bakken/zakken voor gescheiden vervoer van schoon en vuil materiaal
•
Overschoentjes (blauw) , handschoenen, wegwerpoveralls, haarnetjes en eventueel stofmasker en persoonlijke
otoplastieken / oordopjes
•
plastic zakken
•
een desinfectiemiddel voor handen en laarzen
Vóór betreding van varkensverblijven:
1.
Auto aan openbare weg laten staan, of op de aangegeven parkeerplaats; geen (huis)dieren in de auto; scheiding
tussen vuil en schoon;
2.
Plastic overlaarzen over de eigen schoenen aandoen of eigen laarzen aantrekken;
3.
Vóór betreding van het erf en / of bij het betreden van de omkleedruimte of hygiënesluis de ontsmettingsbak
gebruiken;
Op bedrijven waar gedoucht kan worden:
4.
Geen juwelen, horloges of dergelijke dragen. De mobiele telefoon ook niet meenemen. Als toch het echt moet dan in
een dicht plastic zakje (bij verlaten van het bedrijf het plastic zakje verwijderen en bij het weg te werpen materiaal
voegen);
5.
In en uit douchen waarbij vooral handen en haren grondig gewassen worden, ook evt. bril met zeep schoonmaken.
6.
Bij het verlaten van het bedrijf schoenen met overlaarzen of eigen laarzen ontsmetten in de ontsmettingsbak buiten
de hygiënesluis en/of bij de erfgrens.
7.
Bij de auto overlaarzen uitdoen en in de afvalzak voor besmette materialen doen of eigen laarzen uittrekken en
afspuiten met een desinfectiemiddel voor laarzen en in laarzenbak doen.
8.
Schoenzolen en handen afspuiten met een desinfectiemiddel voor het instappen.
Op bedrijven waar niet gedoucht kan worden:
1.
In de omkleedruimte de laarzen of de plastic overlaarzen en schoenen uitdoen; direct plastic overschoentjes over
sokken aantrekken zonder eerst de vloer te raken met de sokken. Indien in de omkleedruimte sokken van het bedrijf
aangetrokken worden, mag het gebruik van overschoentjes achterwege blijven;
2.
Geen juwelen, horloges of dergelijke dragen. De mobiele telefoon ook niet meenemen. Als toch het echt moet dan in
een dicht plastic zakje (bij verlaten van het bedrijf het plastic zakje verwijderen en bij het weg te werpen materiaal
voegen);
3.
Zo veel mogelijk eigen kleding uittrekken (jas, trui e.d.) en zo ophangen dat die niet in contact komt met
bedrijfskleding;
4.
Handen wassen en zo mogelijk ontsmetten.
5.
Handschoenen aantrekken;
6.
Evt. stofmasker opzetten;
7.
Haarnetje opzetten.
8.
Schone bedrijfsoverall aantrekken. Indien deze ontbreekt: wegwerp-overall gebruiken;

9.

Bedrijfslaarzen aantrekken en ontsmetten in de laarzenborstel of ontsmettingsbak.

Na betreding van varkensverblijven:
1.
Laarzen reinigen en desinfecteren in de laarzenborstel en ontsmettingsbak;
2.
Bedrijfslaarzen uittrekken maar overschoentjes over de sokken aanhouden, de laarzen terughangen in het rek of op
de juiste plaats zetten;
3.
Overall uitdoen en is de wasmand doen, een wegwerpoveral in de afvalbak doen;
4.
Evt. stofmasker afdoen;
5.
Haarnetje afdoen;
6.
Handschoenen uitdoen;
7.
Plastic zakje rond de telefoon met desinfectiemiddel schoonmaken;
8.
Overschoentjes uittrekken/afdoen en direct in eigen schoeisel stappen zonder met de sokken de vloer te raken;
9.
Handen wassen, tevens letten op stof en dergelijke op het gezicht, evt. bril schoonmaken;
10.
Telefoon uit het zakje halen en zakje weggooien;
11.
Bij verlaten van de omkleedruimte en/of erf aanwezige ontsmettingsbak gebruiken;
12.
Bij de auto overlaarzen uitdoen en in de afvalzak voor besmette materialen doen of eigen laarzen uittrekken en
afspuiten met desinfectiemiddel en in laarzenbak doen.
13.
Schoenzolen en handen afspuiten met een desinfectiemiddel voor het instappen.
Het gebruik van materialen
Gebruik zo veel mogelijk het eigen materiaal van het varkensbedrijf zelf.
Als dit echt niet anders kan:
1.
zorg dan dat het materiaal nieuw is of schoon en gedesinfecteerd en in een plastic zak verpakt mee naar het bedrijf
gaat;
2.
Desinfecteer de plastic zak bij binnenkomst op het bedrijf en voor dat die geopend wordt met een desinfectiemiddel;
3.
Bij het verlaten van het bedrijf het materiaal verpakken in een plastic zak en die aan de buitenkant desinfecteren
voordat deze in de auto gelegd wordt of deze bij de auto in een tweede plastic zak doen en afsluiten.
4.
Desinfecteer daarna uw handen.
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