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Denna anvisning ersätter anvisningsversion 5 som meddelades 17.6.2020. Denna anvisning gäller till
och med 31.12.2020.

Hur COVID-19-epidemin inverkar på veterinärtjänsterna
Livsmedelsverket meddelar följande anvisningar om ordnandet av veterinärtjänster under COVID-19epidemin. Anvisningarna meddelas för att trygga att de kritiska uppgifterna kan utföras. Anvisningarna
syftar också till att minska det infektionstryck som coronaviruset orsakar för befolkningen.
Coronavirusläget förutsätter alltjämt särskilda åtgärder, men anvisningen nedan kan tillämpas i
överensstämmelse med det lokala infektionsläget. Vid bedömningen av situationen kan man använda
sig av bland annat THL:s regionala lägesbild. När arbetet organiseras gäller det dessutom att beakta de
anvisningar som statsrådet, Institutet för hälsa och välfärd THL samt Arbetshälsoinstitutet har meddelat
och att vara beredd på att sjukdom kan medföra att mängden personal som är borta från arbetet är
större än vanligt. Livsmedelsverket har meddelat separata anvisningar om utförandet av till
veterinärvården hörande tillsynsuppgifter under COVID-19-epidemin. Alla anvisningar i anslutning till
COVID-19-epidemin som Livsmedelsverket meddelar till myndigheterna inom miljö- och hälsoskyddet
går att läsa på COVID-19-webbsidan i Pikantti. Livsmedelsverkets anvisning till alla veterinärer kan läsas i
KAPULA.
De kommunala enheterna inom miljö- och hälsoskyddet ska omedelbart föra in sådana ändringar som
epidemiläget orsakar i deras verksamhet i arbetsrummet ”COVID-19 lägesbild” i Pikantti.
Regionförvaltningsverken använder sig av uppgifterna vid sammanställningen av sin egen lägesbild.
Denna anvisning är inte bindande.
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Ordnande av kommunala veterinärtjänster
Livsmedelsverket meddelar följande anvisningar för tryggande av kritiska uppgifter inom de kommunala
veterinärtjänsterna under COVID-19-epidemin. Skötseln av uppgifterna och jourarrangemangen bör
tryggas, vid behov tillsammans med andra anordnare av veterinärtjänster.
Det främsta målet för veterinärtjänsterna under epidemin är att trygga livsmedelsförsörjningen och
säkra djurens välbefinnande.
-

I första hand sköts akuta sjukdomar hos produktionsdjur.
Efter det sköts brådskande fall som gäller sällskapsdjur.
Fertilitetsbehandlingar av alla produktionsdjur och avhorning av kalvar sköts i den mån
resurserna räcker till.
Man försöker utföra hälsovårdsbesöken i enlighet med anvisningarna i de riksomfattande
djurhälsovårdsprogrammen.
Då resurserna och det lokala COVID-19-infektionsläget medger det kan andra fall skötas, om
kontakterna mellan människor förblir ringa och det finns tillräckligt skyddsutrustning.

Om COVID 19-epidemiläget gör det svårare att tillhandahålla veterinärtjänster, rekommenderas att fall
som gäller sällskapsdjur om möjligt styrs till privata tjänsteproducenter.

Anvisningar som gäller alla veterinärer
Personer med symtom som tyder på coronavirusinfektion avlägger inte sjukbesök och deltar inte i
mottagningsverksamhet.
Användning av skyddsutrustning
- Vid ingrepp på djur ska skyddsutrustning användas med omdöme, om det förekommer
störningar i tillgången på skyddsutrustning.
- THL:s och Arbetshälsoinstitutets anvisningar iakttas för att skydda veterinärer och assisterande
personal.
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Begränsning av kontakter mellan personal
- I fråga om veterinärer och vårdpersonal som arbetar på en gemensam mottagning eller klinik
rekommenderas införandet av metoder som gör det möjligt att minska kontakterna mellan
personal. På detta sätt är det möjligt att begränsa antalet anställda som exponeras på
arbetsplatsen och som sätts i karantän, om någon på arbetsplatsen insjuknar i COVID-19.
Begränsning av kontakterna under gårdsbesök
- Kundkontakterna ska vara så få som möjligt. Vid gårdsbesök deltar endast nödvändiga personer i
behandlingstillfället. Före gårdsbesöket är det skäl att förvissa sig om att ingen av personerna på
plats har symtom som tyder på COVID-19-infektion. Personer med sådana symtom kan inte vara
på plats vid behandlingstillfället.
Begränsning av persontrafiken på mottagningarna
- I mottagningsverksamheten beaktas de anvisningar som THL, Arbetshälsoinstitutet och
arbetsgivaren har meddelat om skyddet av personalen.
- Antalet människor som besöker veterinärmottagningarna begränsas för att få ner antalet
kontakter mellan människor.
- Det rekommenderas att veterinärerna instruerar kunderna att en enda person ska föra djuret till
mottagningen.
- Den som har patienten med sig till mottagningen får inte ha symtom som tyder på
coronavirusinfektion.
- Kunderna uppmanas att vänta utomhus, om möjligt.

Veterinärer som hör till en riskgrupp
- Livsmedelsverket rekommenderar att de veterinärer som hör till en riskgrupp följer de allmänna
anvisningar som statsrådet och THL har meddelat.
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Undantag från lagstiftningen som gäller alla veterinärer
Alla undantag i de tidigare versionerna av denna anvisning som innebar att en veterinär kunde avvika
från lagstiftningen har hävts från och med 26.6.2020. Det föreligger inte längre några grunder för att
fortsätta med undantagen, eftersom undantagsförhållandena inte längre är i kraft. Veterinären ska följa
den gällande lagstiftningen då han eller hon förskriver och överlåter läkemedel.
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