Instrucțiuni privind biosecuritatea
Biosecuritatea este implementarea unor măsuri care reduc riscul introducerii și răspîndirii
agenților bolii. Există trei pași principali pentru biosecuritate :
1. Segregarea (izolarea) fizică – prevenirea contactului
2. Curățarea – eliminarea contaminării vizibile
3. Dezinfectarea – uciderea oricărui virus rămas (rezistența și timpul de contact)
Cînd se vizitează o exploatație unde se suspectează sau este prezentă o boală contagioasă a
animalelor:
Luați în considerare cu atenție următoarele înainte de a intra :





Parcați mașina Dvs. la distanță de la orice posibilă contaminare.
Luați doar ceea ce trebuie în exploatație: lăsați toate celelalte în mașină de exemplu
ceasul, inele.
Separați exploatația în zonă murdară și curată, limitați cu plastic.
Asigurați-vă că aveți toate echipamentele înainte de a intra în exploatație, astfel încît să
nu trebuiască să vă întoarceți la mașină (utilizați o listă de verificare).

Instalați un punct de dezinfecție:






Trebuie să fie instalat undeva unde este curat, uscat și la nivel.
Stabiliți părțile curate și murdare ale punctului de dezinfecție.
Echipamentele care nu pot fi curățate / dezinfectate trebuie să fie plasate în sacul sigilat
( de exemplu telefonul mobil)
Cum veți menține partea curată și murdară a punctului ?
Se utilizează un dezinfectant aprobat (specific pentru speciile de animale, tipul de
producție sau exploatație) utilizînd și concentrația corectă. Utilizați doar dezinfectanți
aprobați care sunt eficienți pentru boala în cauză.

Luați în considerare cu atenție următoarele înainte de a ieși din exploatație:






Asigurați-vă că toată materia organică ( murdăria vizibilă) este îndepărtată de pe
hainele de protecție și echipamente înainte de dezinfecție. Aceasta poate fi făcută în
fermă înainte de a ajunge la punctul de dezinfecție.
Hîrtiile și documentele trebuie să fie plasate în interiorul unei pungi închise care apoi
este dezinfectat.
Lăsați obiectele de deșeuri în fermă pentru a fi ulterior distruse.
Asigurați-vă că dezinfectantul este în contact cu toate suprafețele a tuturor obiectelor, și
expuse timpului de contact corect.
Plasați echipamentele dezinfectate în doi saci și legați-l pentru a putea fi transportat în
siguranță.

Rețineți acțiunile necesare de a fi efectuate după ce părăsiți ferma: prelucrarea echipamentului
în condiții de securitate, dușul și spălarea hainelor la o temperatură ridicată, contactul limitat cu
materialul susceptibil.
Măsurile trebuie să fie ajustate și în conformitate cu caracteristicile epidemiologice ale bolii
infecțioase și pentru evaluarea riscului.
Tabel: Echipamentele necesare pentru a intra la o fermă sub suspeciune.
Folie de plastic
Cizme
3 găleți

Lipici
Foarfece
Pungi de gunoi

Detergent
Dezinfectant
3 perii

Costum de unică folosință
Costum impermeabil
Bahile de unică folosință

Pungi Biohazard (pericol
biologic)
Pungi cu fermoar (ziplock)
Kit de prelevare a probelor

Mănuși de unică folosință
Prosoape de hîrtie
Echipament
înregistrare

de

Un video privind procedurile de biosecuritate (în cazul febrei aftoase) este disponibil la
http://tinyurl.com/m74rtbw

