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Denna anvisning ersatter anvisningsversion 8 som meddelades 26.3.2021. Endast giltighetstiden har 
fdriangts. Denna anvisning i kraft till och med 30.9.2021.

Hur COVID-19-epidemin inverkar pa veterinartjansterna

Livsmedelsverket meddelar fdijande anvisningar om ordnandet av veterinartjanster under COVID-19- 
epidemin. Anvisningarna meddelas for att trygga att de kritiska uppgifterna kan utfdras. Anvisningarna 
syftar ocksa till att minska smittoriskerna som coronaviruset orsakar for befolkningen. Coronaviruslaget 
fdrutsatter alitjamt sarskilda atgarder, men anvisningen nedan kan tillampas i dverensstammelse med 
det lokala infektionslaget. Vid beddmningen av situationen kan man anvanda sig av bland annat THL:s 
regionala lagesbild. Nar arbetet organiseras galler det dessutom att beakta de anvisningar som 
statsradet, Institutet for balsa och valfard THL samt Arbetshalsoinstitutet har meddelat och att vara 
beredd pa att sjukdom kan medfdra att mangden personal som ar borta fran arbetet ar stbrre an 
vanligt. Livsmedelsverket har meddelat separata anvisningar om utfbrandet av till veterinarvarden 
hdrande tillsynsuppgifter under COVID-19-epidemin. Alla anvisningar i anslutning till COVID-19- 
epidemin som Livsmedelsverket meddelar till myndigheterna inom miljo- och halsoskyddet gar att lasa 
pa COVID-19-webbsidan i Pikantti. Livsmedelsverkets anvisning till alia veterinarer kan lasas i KAPULA.

De kommunala enheterna inom miljo- och halsoskyddet ska omedelbart fora in sadana andringar som 
epidemilaget orsakar i deras verksamhet i arbetsrummet "COVID-19 lagesbild" i Pikantti. 
Regionfdrvaltningsverken anvander sig av uppgifterna vid sammanstallningen av sin egen lagesbild.

Denna anvisning ar inte bindande.

Ordnande av kommunala veterinartjanster

Livsmedelsverket meddelar fdijande anvisningar for tryggande av kritiska uppgifter inom de kommunala 
veterinartjansterna under COVID-19-epidemin. Skdtsein av uppgifterna och jourarrangemangen bor 
tryggas, vid behov tillsammans med andra anordnare av veterinartjanster.

Det framsta malet for veterinartjansterna under epidemin ar att trygga livsmedeisfdrsdrjningen och 
sakra djurens valbefinnande.

I forsta hand skdts akuta sjukdomar hos produktionsdjur. 
Efter det skdts bradskande fall som galler sallskapsdjur.
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Fertilitetsbehandlingar av alia produktionsdjur och avhorning av kalvar skdts i den man 
resurserna racker till.
Man fdrsdker utfora halsovardsbesdken i enlighet med anvisningarna i de riksomfattande 
djurhalsovardsprogrammen.
Da resurserna och det lokala COVID-19-infektionslaget medgerdet kan andra fall skdtas, om 
kontakterna mellan manniskor fdrblir ringa och det finns tillrackligt skyddsutrustning.

Om COVID 19-epidemilaget gdr det svarare att tillhandahalla veterinartjanster, rekommenderas att fall 
som galler sallskapsdjur om mdjiigt styrs till privata tjansteproducenter.

Anvisningar som galler alia veterinarer

Personer med symtom som tyder pa coronavirusinfektion aviagger inte sjukbesdk och deltar inte i 
mottagningsverksamhet.

Anvandning av skyddsutrustning
Vid ingrepp pa djur ska skyddsutrustning anvandas med omdome, om det forekommer 
stdrningar i tillgangen pa skyddsutrustning.
THL:s och Arbetshalsoinstitutets anvisningar iakttas for att skydda veterinarer och assisterande 
personal.
Mun-nasskydd (masker) rekommenderas i regel att anvandas vid alia kundmoten.

Begransning av kontakter mellan personal
I fraga om veterinarer och vardpersonal som arbetar pa en gemensam mottagning eller klinik 
rekommenderas inforandet av metoder som gdr det mdjiigt att minska kontakterna mellan 
personal. Pa detta satt ar det mdjiigt att begransa antalet anstallda som exponeras pa 
arbetsplatsen och som satts i karantan, om nagon pa arbetsplatsen insjuknar i COVID-19.

Begransning av kontakterna under gardsbesdk
Kundkontakterna ska vara sa fa som mdjiigt. Vid gardsbesdk deltar endast nddvandiga personer i 
behandlingstillfallet. Fdre gardsbesdket ar det skal att fdrvissa sig om att ingen av personerna pa 
plats har symtom som tyder pa COVID-19-infektion. Personer med sadana symtom kan inte vara 
pa plats vid behandlingstillfallet.

Begransning av persontrafiken pa mottagningarna
I mottagningsverksamheten beaktas de anvisningar som TFIL, Arbetshalsoinstitutet och 
arbetsgivaren har meddelat om skyddet av personalen.
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Antalet manniskor som besoker veterinarmottagningarna begransas for att fa ner antalet 
kontakter mellan manniskor.
Det rekommenderas att veterinarerna instruerar kunderna att en enda person ska fora djuret till 
mottagningen.
Den som bar patienten med sig till mottagningen far inte ha symtom som tyder pa 
coronavirusinfektion.
Kunderna uppmanas att vanta utomhus, om mdjiigt.

Veterinarer som hdr till en riskgrupp
Livsmedelsverket rekommenderar att de veterinarer som hdr till en riskgrupp fdijer de allmanna 
anvisningar som statsradet och THL har meddelat.

Undantag fran lagstiftningen som galler alia veterinarer

Alla undantag i de tidigare versionerna av denna anvisning som innebar att en veterinar kunde avvika 
fran lagstiftningen har havts fran och med 26.6.2020. Det fdreligger inte langre nagra grunder for att 
fortsatta med undantagen, eftersom undantagsfdrhallandena inte langre ar i kraft. Veterinaren ska foija 
den gallande lagstiftningen da han eller hon fdrskriver och dverlater lakemedel.

Generaldirektdr Antti-Jussi Oikarinen

Overdirektdr Pia Makela
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