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Tämä ohje korvaa 13.5.2020 ilmestyneen ohjeversion 4. Ohje on voimassa 31.8.2020 asti ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Pääasiallinen muutos koskee lainsäädännöstä annettujen poikkeusten peruuttamista 26.6.2020.

Koronavirus COVID-19 -erityistilanteen vaikutus eläinlääkäripalveluihin
Ruokavirasto antaa seuraavat ohjeet koskien eläinlääkäripalvelujen järjestämistä koronavirus COVID-19erityistilanteessa. Ohjeet annetaan kriittisten tehtävien suorittamisen turvaamiseksi. Ohjeiden tarkoituksena on myös vähentää väestöön kohdistuvaa koronavirus COVID-19 -tartuntapainetta. Valtioneuvosto
on todennut poikkeusolot päättyneeksi 16.6.2020. Koronavirustilanne edellyttää kuitenkin edelleen erityisiä toimenpiteitä, mutta alla olevaa ohjeistusta voidaan soveltaa paikallisen tilanteen mukaan. 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. Ruokavirasto on ohjeistanut
erikseen eläinlääkintähuoltoon kuuluvien valvontatehtävien suorittamisesta koronavirus COVID-19-erityistilanteessa.

Kunnallisten eläinlääkäripalvelujen järjestäminen
Ruokavirasto antaa seuraavat ohjeet kunnallisten eläinlääkäripalvelujen kriittisten tehtävien turvaamiseksi koronavirus COVID-19-erityistilanteessa. Tehtävien hoito ja päivystysjärjestelyt tulee turvata tarvittaessa yhteistyössä toisten eläinlääkäripalvelujen järjestäjien kanssa.
Eläinlääkäripalvelujen ensisijaisena tavoitteena poikkeusoloissa on varmistaa elintarvikehuollon toimivuutta ja eläinten hyvinvointia.
-

-

Ensisijaisesti hoidetaan kiireelliset tuotantoeläinsairaudet.
Seuraavaksi hoidetaan kiireelliset seuraeläintapaukset.
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.
Lisäksi resurssien salliessa voidaan hoitaa muita tapauksia, jos ihmisten väliset kontaktit pysyvät
vähäisinä ja jos suojavarustetilanne sallii.
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Mikäli COVID-19 -epidemiatilanne vaikeuttaa eläinlääkäripalvelujen tarjoamista, suositellaan kiireellisten
seuraeläintapausten ohjaamista yksityisille palveluntarjoajille mahdollisuuksien mukaan.

Kaikkia eläinlääkäreitä koskevat ohjeet
Henkilö, jolla on koronavirustartuntaan viittavia oireita, ei tee sairaskäyntejä tai osallistu vastaanottotoimintaan.
Suojavarusteiden käyttö
- Eläimille tehtävissä toimenpiteissä suojavarusteita tulee käyttää harkiten, koska niiden saatavuus
ei ole vielä normaalilla tasolla.
- Eläinlääkäreiden ja avustajien suojautumisessa noudatetaan THL:n ja TTL:n ohjeistusta.
Kontaktien rajoittaminen henkilökunnan kesken
- Yhteisvastaanotolla tai klinikalla toimivien eläinlääkäreiden ja hoitohenkilökunnan osalta suositellaan otettavaksi käyttöön toimintatapoja, joilla henkilökunnan välisiä kontakteja voidaan vähentää. Näin tilanteessa, jossa joku henkilökunnasta sairastuu COVID-19:ään, voitaisiin rajata
työpaikalla altistuneen henkilökunnan määrää ja karanteeniin joutuvien määrää.
Kontaktien rajoittaminen tilakäynneillä
- 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 henkilökunnan suojaamisen suhteen THL:n, TTL:n ja työnantajan 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, jos mahdollista.
Riskiryhmiin kuuluvat eläinlääkärit
- Ruokavirasto suosittelee, että riskiryhmiin kuuluvat eläinlääkärit noudattavat valtioneuvoston ja
THL:n antamia yleisiä ohjeita.
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Kaikkia eläinlääkäreitä koskevat poikkeukset lainsäädännöstä
Kaikki tämän ohjeen aikaisemmassa versiossa annetut poikkeukset eläinlääkärin mahdollisuudesta poiketa lainsäädännöstä on peruutettu 26.6.2020 alkaen. Poikkeusten jatkamiseen ei ole enää perusteita,
koska poikkeusolot ovat lakanneet. Eläinlääkärin on noudatettava lääkkeitä määrätessään ja luovuttaessa voimassaolevaa lainsäädäntöä.
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