Smittevernplan
Beskrivelse av tiltak for å unngå smitteoverføring mellom hester på arrangementet. Denne skal
legges med som link eller vedlegg i stevneinvitasjonen, og bør være tilgjengelig i sekretariatet.
Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb

Smittevernpunkt
Håndhygiene
Beskriv adgangen til håndvasker og om det er lagt ut
midler til hånddesinfeksjon.

Oppstalling
Beskriv hvordan tilreisende hester skilles fra det
permanente dyrehold (egen avdeling i stallen, permanente
bokser til utleie, innleide bokser, annet).

Begrensning av adgang til permanent stall

Fyll inn tiltak:
Håndvasker i ridehus, kro og staller.
Håndesinfeksjonsmidler på toalett, kro og i
staller
Tilreisende hester oppstalles i egen avdeling i
stallen.

Bare adgang for oppstallører, merket med skilt

Beskriv hvilke tiltak som gjøres for å begrense trafikk inn
og ut av den permanente stallen.

Ferdselsplan for hester
Beskriv hvor tilreisende hester kan oppholde seg på
stevneområdet.

Hestemøkk
Beskriv hvilke rutiner som gjelder for håndtering av
hestemøkk og for rengjøring/desinfeksjon av utlånt utstyr.

Stevnebokser
Beskriv rutiner for rengjøring/desinfeksjon av innleide og
permanente bokser.

Isolasjonsstall/bokser

Merket område for hvor tilreisende hester ikke
skal være
Greip og trillebår utplasseres på strategiske
plasser.
Møkk samles opp av stevnepersonell og
tømmes i møkkakjeller.
Etter stevne vaskes og desinfiseres brukt utstyr.
Stevnebokser vaskes og desinfiseres etter
stevnebruk.
2 bokser er avsatt til dette i hvitstallen

Beskriv hvilke fasiliteter som finnes i oppstallingsområdet.

Skisse over oppstalling
Forbered en skisse over oppstallingsområdet der hestenes
plassering kan legges inn etter hvert.

Lages for hvert stevne der det er behov. Henges
opp på vegg ved sekretariat, samt oppbevares i
sekretariatet

Beredskapsplan

Beredskapsplan er laget og er i sekretariatet

Lag en beredskapsplan for håndtering av mistanke om
smittsom sykdom/utbrudd som oppdages under
avviklingen av arrangementet. Bekreft i smittevernplanen
at beredskapsplanen er laget.

Her følger utfyllende veiledning for utfylling av smittevernplan:
Relevante punkter i en plan for forebygging av smitte under avvikling av arrangement med hester
utenfra vil være:
● Håndhygiene:
Legg til rette for god håndhygiene. Mekanisk vask med varmt vann og såpe, ev. suppler med mulighet
til bruk av desinfiseringsmidler.
● Plassering av tilreisende hester:
I prinsippet skal tilreisende hester være adskilt fra stallens egne hester. Derfor er det viktig at
klubben vurderer kompensatoriske tiltak der det ikke er mulig med separate staller. Dette
kan f.eks. være en egen avdeling i stallen. Dersom det gjøres, må det møkkes grundig ut og
vaskes/desinfiseres både før og etter de tilreisende hestene har brukt boksene.
● Begrenset adgang:
Begrens adgang for tilreisende til din egen stall. Sett f.eks. opp «Adgang forbudt for andre enn
oppstallører» ved arrangement
● Ferdselsplan:
Lag en plan for hvor hester utenfra kan ferdes på området og merk det.
Legg til rette for å fjerne hestemøkk der hester og mennesker ferdes. Sett gjerne eget greip/trillebår
til disposisjon til dette. Vask og desinfiser dette etter stevnet. Ikke spre møkk fra dyr
unødvendig, men samle det heller på et avskjermet område. Gjør det tydelig for tilreisende
hvor dette gjøres.
● Håndtering av stevnebokser:
Både innleide og permanente bokser skal rengjøres/desinfiseres etter hvert stevne. Mekanisk vask er
det viktigste punktet, deretter desinfisering. Forhør dere med utleier av stevnebokser om
dennes vask- og desinfiseringsrutiner. Permanente stevnebokser må tømmes for møkk og
vaskes og desinfiseres mellom bruk. Flatene må være rene før desinfisering.
● Isolasjonsmuligheter:
Isolasjon av berørt hest/hester er et viktig tiltak. Kartlegg mulighetene for dette og ha denne
løsningen klar før arrangement.
● Skisse over oppstallingen
Oversikt over hvor hver enkelt hest står er viktig når det gjelder å forstå en smittesituasjon og til å
hindre/begrense videre smitte. Lag en skisse slik at man fysisk kan se hvor hestene er
oppstallet under stevnet. Oppdater med eventuelle endringer underveis.
●

Bevisstgjør:

Informer om planer og krav dere stiller til deltagere i forbindelse med smittevern. Dette bør ligge i
stevneinvitasjonen som en lenke til arrangørens smittevernplan.

