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Älä levitä eläintauteja! Suosituksia eläinlääkäreille, jot-
ka tekevät tuotantoeläinpraktiikkaa useassa maassa. 
 
 
Käytä eri maissa eri varusteita 
 
Hanki jokaiseen maahan, jossa teet tuotantoeläinpraktiikkaa, oma praktiikkalaukku sekä 
omat suojavarusteet (kertakäyttöhaalareita ja -saapassuojia, työtakki tai haalarit ja saap-
paat). Pidä työaikana sellaisia vaatteita ja jalkineita, joita et käytä muissa maissa. 
 
Jokaista maata varten tulisi olla omat työvälineet, ellei välineitä ole mahdollista puhdistaa 
ja desinfioida luotettavasti. Käytä kussakin maassa omia lääkepakkauksia ja lääkkeitä. 
Jos mahdollista, käytä eri maissa eri autoja tehdessäsi praktiikkaa.  
 
Käytä tilan tarjoamia suojavarusteita. Pidä autossasi varalla kertakäyttöhaalareita ja saa-
passuojia ja käytä niitä, jos et voi käyttää tilan tarjoamia suojavarusteita.  
 
Pese ja desinfioi kätesi tilalle tullessasi ja sieltä lähtiessäsi. Käytä tiloilla kertakäyttöisiä 
tai pestyjä ja desinfioituja työvälineitä. Pese ja puhdista työvälineesi jo ennen lähtöä tilal-
ta. Huolehdi siitä, ettet kuljeta vaatteissasi tai jalkineissasi likaa tilalta toiselle. 
 
 

Siirtyessäsi maasta toiseen 
 
Jos joudut kuljettamaan työssä käyttämiäsi vaatteita, varusteita tai jalkineita maas-
ta toiseen: Pese käyttämäsi työ- ym. vaatteet pesuohjeen mukaisessa korkeimmassa 
lämpötilassa. Puhdista ja pese myös jalkineet ja työvälineet huolellisesti. Pidä pestyjä 
vaatteita, jalkineita ja varusteita valmistusmateriaalista riippuen tunti kuumassa saunassa 
(vähintään + 60 °C) tai desinfioi desinfiointiaineliuoksella (esim. Virkon S 1 % liuoksena 
tai 2 % hypokloriittiliuos). Noudata valmistajan antamia ohjeita.  
 
Koirat: Jos sinulla on mukanasi yksi tai useampi koira, vältä niiden vapaana pitämistä 
ASF -rajoitusalueilla.  Pese mukana olleet koirat ja niiden varusteet huolellisesti ennen 
paluuta Suomeen. Älä kuljeta koiria mukanasi tilakäynneillä. 
 
Auto: Pesetä autosi autopesussa ja käytä pesua, joka pesee myös auton alustan. Pese 
ja desinfioi auton kumimatot ja puhdista sisätilat huolellisesti. Pese ja desinfioi myös au-
ton tavaratilan suojamatto tai suojaa tavaratila etukäteen esim. kertakäyttöisellä muovilla. 
Pese ja puhdista autosi jo ennen paluutasi Suomeen ja tarvittaessa Suomessa uudel-
leen. 
 
48 h: Älä käy sikaloissa Suomessa ennen kuin käynnistäsi ulkomaisilla sikatiloilla tai liik-
kumisestasi luonnossa ASF-rajoitusalueilla on kulunut vähintään 48 tuntia. Noudata 48 
tunnin sääntöä myös muiden tuotantoeläinlajien kohdalla.  
 
Tuliaiset: Evira suosittelee, ettei Suomeen tuoda villisianlihaa tai – lihatuotteita maista, 
joissa on todettu afrikkalaista sikaruttoa.  


