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Om en smitta drabbar stallet
Det är lättare att minimera smitta om man har
tänkt efter före. SVA föreslår en allmän
checklista så att du är beredd när smittan
kommer. Du kan då förebygga och minska
spridning av smitta bland dina hästar. Utbrott av
till exempel kvarka, virusabort, influensa eller

multiresistenta bakterier kan begränsas till en
häst eller en grupp av hästar. Lidandet för
hästarna minskar och kostnader hålls nere. Stallet
blir snabbare fritt från isoleringsåtgärder så att
verksamheten kan återgå till det normala.

Checklista – Förebygg och minimera smittspridning i stallet
Finns mottagningsstall och avskild utevistelse för nyinkomna hästar där de kan vistas under de
första veckorna?
Finns det möjlighet att avgränsa stallet i mindre enheter?
Kan unghästar, tävlingshästar och dräktiga ston stallas upp skilda från varandra?
Finns möjlighet att avdela personer att sköta olika stallavdelningar?
Har besökare till stallet rena skor och kläder som inte varit kontakt med sjuka hästar?
Finns tillgång till varmt vatten, ren tvål och ren handduk för handtvätt samt, vid behov
handdesinfektionsmedel för efterföljande desinfektion, vid till exempel sårvård eller efter
kontakt med hästar utifrån?
Finns det vid behov skyddande kläder och skor/stövlar?
Rengörs hästtransport regelbundet?
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Checklista – Åtgärder vid smittsam sjukdom i stallet
Har du omedelbart isolerat de sjuka hästarna?
Kan de sjuka hästarna hållas åtskilda från övriga hästar även utomhus?
Finns det personer som kan sköta enbart de sjuka hästarna?
Har veterinär inom kort undersökt de sjuka hästarna för diagnosställande, behandling och
rådgivning?
Har du informerat om det uppkomna läget till de som arbetar och vistas i stallet samt tillfälliga
besökare?
Har du organiserat daglig temperaturregistrering av samtliga hästar i stallet?
Finns det redskap och övrig utrustning som enbart används till de sjuka hästarna?
Finns det möjligheter till handtvätt med tvål, varmt vatten, ren handduk och handdesinfektion?
Finns det engångshandskar att använda vid sårbehandling och medicinering?
Byter personal och besökare skor och kläder efter besök i smittade stallavdelningar, alternativt
används skyddande kläder och skor/stövlar?

När utbrottet lagt sig och efter rådgivning med veterinär
Rengörs stallet, inredning, redskap, utrustning och transporter där sjuka hästar har vistats?
När veterinär anser att behov finns, desinficeras det efter den mekaniska rengöringen?
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