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Tämä ohje korvaa 7.4.2020 ilmestyneen ohjeversio 2:n. Lääkkeiden määräämistä koskevia poikkeuksia
on tarkennettu.
Aiemmat muutokset ohjeversio 1:een pysyvät voimassa eli ohjeen voimassaoloajan pidentäminen, suojavarusteiden käytön tarkentaminen sekä”Kiireelliset tapaukset ja elintarviketuotannon turvaaminen” luettelon täsmentäminen ovat ennallaan.

Koronavirus COVID-19 -erityistilanteen vaikutus eläinlääkäripalveluihin
Ruokavirasto antaa seuraavat ohjeet koskien eläinlääkäripalvelujen järjestämistä koronavirus COVID-19erityistilanteessa. Ohjeet annetaan kriittisten tehtävien suorittamisen turvaamiseksi koronavirus COVID19-erityistilanteessa. Ohjeiden tarkoituksena on myös vähentää väestöön kohdistuvaa koronavirus COVID-19 -tartuntapainetta. Töiden järjestämisessä tulee lisäksi huomioida valtioneuvoston, THL:n ja TTL:n
ohjeet sekä varautua siihen, että henkilökuntaa voi sairauden vuoksi olla tavanomaista enemmän pois
töistä. Tämä ohje on voimassa 13.5.2020 asti ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Ruokavirasto on ohjeistanut erikseen eläinlääkintähuoltoon kuuluvien valvontatehtävien suorittamisesta poikkeusoloissa.

Kunnallisten eläinlääkäripalvelujen järjestäminen
Ruokavirasto antaa seuraavat ohjeet kunnallisten eläinlääkäripalvelujen kriittisten tehtävien turvaamiseksi koronavirus COVID-19-erityistilanteessa.
Eläinlääkäripalvelujen ensisijaisena tavoitteena poikkeusoloissa on varmistaa elintarvikehuollon toimivuutta. Tämän vuoksi eläinlääkäripalvelujen resurssit tulee ohjata tuotantoeläinten kiireelliseen eläinlääkäriavun saatavuuden sekä elintarviketurvallisuuden ja ruokaturvallisuuden varmistamiseen. Lisäksi
eläinlääkäripalvelujen tavoitteena poikkeusoloissa on varmistaa eläinten hyvinvointia.
Kriittisten tehtävien hoito ja päivystysjärjestelyt tulee turvata tarvittaessa yhteistyössä toisten eläinlääkäripalvelujen järjestäjien kanssa.
Alla olevaa ohjeistusta tullaan päivittämään eläinlääkintähuollon resurssien riittävyyden mukaan.
Kiireelliset tapaukset ja elintarviketuotannon turvaaminen:
- Ensisijaisesti hoidetaan kiireelliset tuotantoeläinsairaudet.
- Kiireelliset seuraeläintapaukset pyritään mahdollisuuksien mukaan ohjaamaan yksityisille eläinlääkäreille. Jos tämä ei ole mahdollista, ne hoidetaan kiireellisten tuotantoeläinkäyntien jälkeen.
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Kaikkien tuotantoeläinten hedelmällisyyshoidot ja vasikoiden nupoutukset hoidetaan resurssien
mukaan.
Terveydenhuoltokäynnit pyritään tekemään valtakunnallisten terveydenhuolto-ohjelmien ohjeistuksen mukaisesti. Lääkkeiden varalle luovutuksen ehdot pysyvät ennallaan lukuun ottamatta
rokotteiden luovuttamista.
Kiireettömät tuotanto- ja seuraeläintapaukset suositellaan siirrettäväksi myöhempään ajankohtaan
Muita kuin edellä luetteloituja toimenpiteitä voidaan kuitenkin tehdä, jos hoidot arvioidaan välttämättömäksi eläinten terveyden ja hyvinvoinnin turvaamisessa, ja arvioinnissa huomioidaan
myös tarve vähentää ihmisten välisiä kontakteja ja säästää suojavarusteita.

Kaikkia eläinlääkäreitä koskevat ohjeet
Suojavarusteiden käyttö
- Suojavarusteita tulee käyttää harkiten. Suojavarusteiden saatavuus on tällä hetkellä heikko ja
niitä tulee säästää kiireellisiin toimenpiteisiin.
- Henkilökunnan suojaamisessa noudatetaan TTL:n ohjeistusta.
Kontaktien rajoittaminen tilakäynneillä
- Henkilö, jolla on koronavirustartuntaan viittavia oireita, ei tee sairaskäyntejä tai osallistu vastaanottotoimintaan.
- Asiakaskontaktit on pidettävä mahdollisimman vähäisinä. Tilakäynneillä ainoastaan välttämättömät henkilöt osallistuvat eläimen hoitotapahtumaan. Ennen tilakäyntiä on syytä varmistaa, ettei
paikalla olevilla henkilöillä ole COVID-19 -tartuntaan viittaavia oireita. Tällaiset henkilöt eivät voi
olla paikalla hoitotapahtumassa.
Henkilöliikenteen rajoittaminen vastaanotoilla
- Vastaanottotoiminnassa huomioidaan myös henkilökunnan suojaamisen suhteen THL:n ja TTL:n
antamat ohjeet.
- Eläinlääkäreiden vastaanotoilla käyvien ihmisten määrää rajoitetaan ihmiskontaktien vähentämiseksi.
- Suositellaan, että eläinlääkärit ohjeistavat, että vain yksi henkilö tuo eläimen vastaanotolle.
- Potilaan tuojalla ei saa olla koronavirustartuntaan viittaavia oireita.
- Asiakkaat ohjeistetaan odottamaan ulkotilassa, mikäli mahdollista.
Yli 70-vuotiaat eläinlääkärit
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Hallituksen toimintaohjeen mukaisesti yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Tämän vuoksi Ruokavirasto suosittelee, että yli 70-vuotiaat eläinlääkärit eivät tee potilastyötä.

Kaikkia eläinlääkäreitä koskevat poikkeukset lainsäädännöstä
Eläinlääkärin on mahdollista poiketa alla olevissa tapauksissa eläinten lääkitsemisestä koskevasta lainsäädännöstä.
Eläinlääkäri päättää erikseen kussakin yksittäistapauksessa siitä, voiko hän määrätä lääkkeitä kyseiselle
potilaalle ilman eläimen fyysistä tutkimista ja millä tavoilla hän varmistaa eläimen lääkityksen tarpeen.
Vastuu eläimen terveydentilan arvioimisesta on lääkkeen määräävällä eläinlääkärillä.

Poikkeukset lääkkeiden luovutusta koskevasta lainsäädännöstä
- Rokotteita saa luovuttaa elintarviketuotantoeläinten ja turkiseläinten rokottamiseen tilan rokotusohjelman mukaisesti ilman lainsäädännön edellyttämiä eläinlääkärin käyntejä. Eläinlääkärin
velvollisuus on ohjeistaa tuottaja riittävän hyvin rokottamiseen ja rokotteiden säilyttämiseen.
Poikkeus ei kuitenkaan koske hevosia.
Poikkeukset lääkkeiden määräämistä koskevasta lainsäädännöstä
- Eläinlääkäri saa uusia reseptin eläimen jatkuvaa lääkitystä edellyttävän sairauden hoitoon muiden kuin tuotantoeläinten kohdalla ilman, että eläin on tutkittu viimeisen vuoden aikana. Tällöin
reseptin saa uusia enintään kolmeksi kuukaudeksi. Poikkeus koskee vain niitä potilaita, joiden
potilasasiakirjoihin kyseisen sairauden osalta eläinlääkärillä on pääsy. Poikkeus koskee myös hevosia, joiden tunnistusasiakirjassa on merkintä teurastuskiellosta.
Poikkeus ei kuitenkaan koske väärinkäyttöön soveltuvien lääkkeiden, kuten esimerkiksi fenobarbitaalin tai gabapentiinin, määräämistä.
- Eläinlääkäri saa määrätä nenäpunkkitartunnan hoitoon tarkoitettuja lääkevalmisteita ilman eläimen fyysistä tutkimista, jos hän on varmistunut nenäpunkkitartunnan tyypillisistä oireista.
- Eläinlääkäri saa määrätä punkkitartunnan ehkäisyyn tai hoitoon tarkoitettuja lääkevalmisteita
ilman eläimen fyysistä tutkimista.
- Eläinlääkäri saa määrätä seuraeläimelle pienimmän kaupan olevan pakkauskoon eläimille hyväksyttyjä tulehduskipulääkkeitä ilman eläimen fyysistä tutkimista. Poikkeus ei koske hevosia.
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