Checklista till Epiblankett 2008 del 2
- utredning av kontakter

Syftet med blanketten är att identifiera kontakter som kan ha betydelse för smittspårningen, både till och
från gården.
Hur långt tillbaka i tiden man ska gå beror både på vilken sjukdom det gäller, historien för det aktuella
utbrottet (tid sen djuren insjuknade mm). Kontakta alltid SVA-epizootologen eller SJV för närmare
instruktioner om du inte redan fått sådana.
Det är viktigt att få en så fullständig bild av kontakterna som möjligt. Lämna gärna kvar checklistan hos
djurhållaren som kanske kommer på fler kontakter efter hand.

Tidsperiod för kontaktspårning
Man måste åtminstone räkna tillbaka till tiden för första symptom i besättningen (om de haft några) plus
ytterligare bakåt för inkubationstiden för sjukdomen. Finns ingen tydlig tid för när sjukdomen bröt ut kan
man behöva gå långt tillbaka i tiden (kolla med SJV/SVA om du är osäker).
Typ av kontakter
Vilken omfattning på kontaktspårningen man måste ha beror också på hur sjukdomen smittar. För
exempelvis Mul- och klövsjuka blir även väldigt perifera kontakter viktiga medan det för exempelvis
paratuberkulos i princip bara är djurkontakter och gödsel som är väsentligt.
Detaljer om kontakterna
Ta med relevanta kontakter även om ni inte har namn, adress eller telefonnummer men försök ta med
annat som kan vara till hjälp för att spåra upp personen. T.ex. namn på företaget de arbetar för, bostadsort
eller dyl.
Tidpunkt för kontakten. För regelbundet återkommande kontakter som leverans av smågrisar eller besök
av foderbil kan man ange intervall t ex 1:a veckan varje månad eller liknande. För enstaka kontakter anges
exakt datum om man får reda på det eller åtminstone vilken vecka eller månad.

Fordon och djurkontakter

• Livdjurstransporter
– Alla djurtransporter till eller från andra besättningar. Både namn på själva transportören/företaget och
PPN och namn på avsändare /mottagare är viktiga.
– Notera även djurtransporter som sker inom den egna verksamheten till andra enheter eller PPN eller
t.ex mellan suggnav och satelliter. Även till och från sambete.
– Det är bra om du anger om djurägaren har några speciella smittskyddsrutiner i samband med
insättning eller leverans av djur såsom t.ex. gårdskarantän eller separat utlastningsplats.

• Slakttransporter/slakt
– Alla transporter till slakt oavsett om det gäller enstaka djur till småskalig slakt, normala slaktleveranser
eller t.ex. suggor.
– Ange om transporten skett med eget eller lånat fordon eller den skett via transportör, ange då
transportörens namn eller företag samt telefonnummer.

– Förekommer hemslakt, vem slaktar i så fall, när skedde den senaste hemslakten osv.
– Gårdsslakteri, ange verksamhet och omfattning. Förekommer någon utlämning av kött eller
produkter.

• Kadavertransport
– Ange tidpunkt och intervall (om regelbundet).
– Ange även var och hur lagringen av kadaver fram till hämtningen sker.

• Foderleveranser
– Tidpunkt, typ av foder, från vem (företag eller namn).
– Om försäljning av foder från gården förekommer ska det också anges.

• Mjölkbil
– Vilket mejeri leveras mjölken till.
– Senaste leverans.
– Nästa leverans.
– Sker någon utlämning av mjölk till t.ex. privatpersoner som grannar eller släktingar.

• Äggtransport
– Vart levereras äggen.
– Senaste leverans.
– Nästa leverans.
– Sker någon ”hemförsäljning” av ägg till t.ex. privatpersoner som grannar eller släktingar.

• Maskinsamarbete
– Utnyttjande av maskiner eller utrustning som används även på andra gårdar. T.ex. gödselspridare,
balvagnar, verkstolar, ingivare eller liknande. Framför allt sådant som kommer i nära kontakt med djur
eller gödsel.
– Tidpunkt, vem eller vilket maskinföretag.

• Övriga fordon
– Som varit inne på gården och som inte tas upp under annan kontakt, t.ex. lantbrevbäraren, skolskjuts
m.m. Gäller ff a fordon som varit inne på gårdsplanen eller där djur/maskiner som är i kontakt med
med gödsel och djur varit.
• Annan verksamhet på gården
– T.ex. gårdslakteri, mejeri gårdsbutik, Bed- and breakfast, kursverksamhet och liknande som innebär
besökare som kommit i kontakt med djur eller produkter.
– Ange lokalisation i förhållande till djurutrymmen (även parkering).

• Andra djurkontakter
– Här menas kontakter som man inte angivit redan tidigare. T.ex. inköp och försäljning eller uthyrning av
sällskapsdjur eller djurslag som inte är mottagliga för den aktuella sjukdomen.
– Deltagande i tävlingar, utställningar eller liknande.
– Ange tid, plats, djurslag och ev. identitet.

Besök av:
• Veterinär
– Vem är besättningens ordinarie veterinär.
– Ange tidpunkt för besök. Vid täta besök kan ungefärligt intervall anges.
– Andra veterinärer som varit på t.ex. jourbesök.
– Djurhälsoveterinär om annan än ovanstående.

• Avbytare eller delad personal m.m.
– Här frågas efter både fast eller tillfällig personal och medhjälpare som har/haft egna djur eller kontakt
med andra besättningar.
– Ange även om anställda på gården har egna djur eller andra djurkontakter. Även djurhållaren
samt övriga familjemedlemmar tas med här.

• Semintekniker, klövverkare, foderrådgivare m.m.
– Ange namn/företag och tidpunkt för besök. Vid täta besök kan ungefärligt intervall anges.
– Delas verkstol eller annan utrustning mellan flera besättningar.

• Hantverkare, servicepersonal m.m.
– T ex mjölkmaskinsreparatörer, elektriker, snickare eller skadedjursbekämpare.
– I första hand avses personer som varit inne i djurstallar eller haft kontakt med gödsel eller foder.
– Ange datum för besök.

• Övriga besök
– Annat du kan komma på som kan ha betydelse som t.ex. grannbesök, försäljare, studiebesök,
LRF-avdelningens möte på gården m.m.
• Övrigt
– Förekommer vilda djur runt gården som kan ha betydelse för smittan och som kan komma i kontakt
med gårdens djur.
– Avstånd till närmaste granne med mottagliga djur. Ange namn, adress eller PPN på ev. granngård.

