
Tallissamme on todettu/epäillään pääntautia

Talli on suljettu hevosliikenteeltä, joten toistaiseksi talliin ei voi 
tuoda uusia hevosia eikä tallista voi myöskään viedä pois hevosia

Vierailijoiden tulee noudattaa seuraavia ohjeita:

 ● Älä kuljeskele tallissa tarpeettomasti 
 ● Älä mene tiloihin, joihin on pääsy kielletty 
 ● Älä koskettele hevosia tai niiden varusteita tarpeettomasti
 ● Jos huomaat terveeksi oletetussa hevosessa pääntaudin oireita, il-

moita heti henkilökunnalle
 ● Jos joudut käsittelemään useampia hevosia, pese ja desinfioi käte-

si aina hevosten välillä ja/tai käytä suojahanskoja. Sairasta hevosta 
käsiteltyäsi vaihda myös vaatteet tai käytä suojavaatteita. 

 ● Vältä koirien tuomista tallille. 
 ● Pese ja desinfioi kätesi tallista lähtiessäsi
 ● Vältä liikkumista muissa talleissa. Jos kuitenkin joudut käymään muil-

la talleilla, niin:
 ○ Pese kätesi sekä kasvosi tallista lähtiessäsi ja käytä käsidesiä. 
 ○ Käytä tarvittaessa suojahanskoja.
 ○ Käytä suojavaatteita tai pese ja desinfioi vaatteesi ennen 

seuraavaan talliin menemistä. 
 ○ Puhdista ja desinfioi kenkäsi tallista toiseen siirtyessäsi. Käytä 

mahdollisuuksien mukaan kengänsuojia.
 ○ Käy tallissa, jossa on sairaita hevosia päivän lopuksi, muiden tal-

likäyntien jälkeen.

Pääntauti on herkästi tarttuva ja sen oireita ovat kuume, sierainvuoto, 
pään imusolmukkeiden turvotus ja märkäpesäkkeet. Tauti tarttuu suoraan 
hevosesta toiseen, mutta voi levitä myös mm. varusteiden, ihmisten ja 
koirien välityksellä. Tauti ei tartu ihmiseen ja aiheuttajabakteeri on herkkä 
tavallisimmille desinfiointiaineille.

Lisätietoja_________________________________________________

Puhelin___________________________________________________



Pääntautia liikkeellä

Pääntaudin leviämisen ehkäisemiseksi noudata seuraavia ohjeita:

 ● Vältä liikkumista muissa talleissa 
 ● Jos olet käynyt alueen muissa talleissa, niin pese/puhdista ja desin-

fioi vaatteesi, varusteesi ja kenkäsi ennen kuin tulet talliimme (sop-
iva desinfektioaine on esimerkiksi Virkon S)

 ● Pese ja desinfioi kätesi aina talliin tullessasi
 ● Desinfioi kenkäsi desinfektioaltaassa/-matolla tallin sisäänkäynnin 

yhteydessä
 ● Älä koskettele hevosia tai niiden varusteita tarpeettomasti
 ● Älä kuljeskele tallissa tarpeettomasti
 ● Jos huomaat hevosessa mahdollisia pääntaudin oireita, ilmoita heti 

tallin henkilökunnalle
 ● Vältä koirien tuomista talliin erityisesti jos ne ovat liikkuneet alueilla 

joissa sairastuneita hevosia pidetään/liikutetaan

Pääntauti on herkästi tarttuva ja sen oireita ovat kuume, sierainvuoto, 
pään imusolmukkeiden turvotus ja märkäpesäkkeet. Tauti tarttuu suoraan 
hevosesta toiseen, mutta voi levitä myös mm. varusteiden, ihmisten ja 
koirien välityksellä. Tauti ei tartu ihmiseen ja aiheuttajabakteeri on herkkä 
tavallisimmille desinfiointiaineille.


