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Har du vært i utlandet, skal du ikke inn i 
fjørfehuset før du har gjennomført kropps-
vask og skotøy- og klesskift. 

Ved kontakt med fjørfe 
Etter besøk i fjørfehold  skal det gå mini-
mum 48 timer før du går inn i fjørfehuset 
hjemme. De siste 24 timer skal du ha 
oppholdt deg i Norge. 

Ved smittsom fjørfesjukdom 
Ved kontakt med fjørfe eller sjuke og døde 
fugler i land hvor det er mistanke om eller 
utbrudd av alvorlig smittsom fjørfesjukdom, 
plikter du å utvise større aktsomhet. Vent 
minimum 72 timer før du går inn i fjørfehu-
set. Søk råd hos Mattilsynet hvis du er i tvil.
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RIKTIG BRUK AV SMITTESLUSE 
1. Ta av ytterklær i uren sone.

2. Ta av uteskotøy i uren sone idet du går over i mellomsone eller ren sone. Eggpakkerom  
er mellomsone.

3. Vask alltid hendene med såpe, etterskyll og tørk med papirhåndklær. Hånddesinfeksjon er 
et godt alternativ, forutsatt at hendene er synlig rene. 

4. * Ta på eget skotøy idet du går over i ren sone. Engangssokker er et alternativ. 

5. Ta på besetningens eget overtrekkstøy i ren sone. Engangsovertrekksdrakt er et alternativ. 

6. Utstyr og annet som skal fra uren til ren sone skal være nytt, rengjort og eventuelt desinfi-
sert. Må aldri stå direkte på gulvet! Bruk knagger, hylle, bord, beholdere, etc.

Når du sluser deg tilbake til uren sone, følges samme prosedyre, men i omvendt rekkefølge. 
Hender vaskes også etter at du har vært inne i dyrerommet.

* Eggprodusenter som har tredelt smittesluse, med egen mellomsone (barfotsone) mellom uren og ren sone (prinsippskissen 
over er gullstandard), tar på eget fottøy idet de går inn i eggpakkerommet. Inngang direkte inn i smittesluse i eggpakke rom 
er ikke en ideell løsning. Ha heller eget forrom med ny dør inn til eggpakkerommet og det første smitteskillet her.  Det andre 
smitteskillet plasseres mellom eggpakkerom og dyrerom. Det skal være håndvask tilknyttet begge smitteskillene.

For mer informasjon om smittebeskyttelse: www.animalia.no/smittebeskyttelse-fjorfe
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