Årlig regodkendelse af SPF-besætninger 2020: Tjekliste
Generelle forhold
01: Smittebeskyttelse: Er der foretaget større om- eller tilbygninger?
02: Smittebeskyttelse: Er der skilt på relevante døre med korrekt sundhedsstatus og årstal?

03: Smittebeskyttelse: Er døre låst/besætningen sikret mod adgang udefra?

04: Smittebeskyttelse: Overholdes kravene til fuglesikring (vinduer/net)?
05: Smittebeskyttelse: Overholdes afstandskravet?
06: Smittebeskyttelse: Tilføres der svin til besætningen, fra andre besætninger?
06A,hvis Ja: Overholdes reglerne omkring tilførsel af svin til besætningen

07: Ind- og udleveringsforhold:
Er ind- og udleveringsforholdene i en god og rengøringsvenlig stand og rengjort iht regler?
08: Ind- og udleveringsforhold: Forefindes omklædningsflade til chauffør?
09: Ind- og udleveringsforhold: Er ejer og medarbejdere bekendt med reglerne omkring udlevering af dyr og
hvordan personer fra besætningen/chaufføren må bevæge sig i forbindelse med udlevering af dyr?
10: Ind- og udleveringsforhold: Håndteres kadavere korrekt?

Ja Nej Stikord / Tjekliste
Godkendelsesrapport?
Forrum?
Udleveringsdøre?
Mangler der skilte?
Aflåste døre?
Sikring mod uønsket
indtrængning?
Fuglenet i åbne vinduer eller
døre?
50 m < år 2000
100 m > år 2000
Hvis Nej – videre til spørgsmål 7.
Hvis Ja – videre til spørgsmål 06A
Kun fra SPF-besætninger
Kun på godkendte SPF-biler / SPFLevedyrsvogn
Vask og desinfektion
24 timer!
Fast bund (spalter/beton)
1 x 1 m, cement
Rent og ryddeligt
Ingen chauffører i stalden
Ingen staldfolk i bilen
12 timers karantæne efter vask
Længst muligt væk fra stalden
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2020: Sundhedsstatus og sundhedskontrol
01: Sundhedsstatus: Er de korrekte supplerende statusoplysninger registreret for besætningen?
(www.spfsus.dk)

02: Sundhedsstatus: Ved flere besætninger under samme ejer. Håndteres eventuel SuS-samdrift korrekt – og er
SuS-samdrifter korrekt registreret? (www.spfsus.dk)
03: Sundhedsstatus og sundhedskontrol: Er ejer og medarbejdere bekendt med forpligtelsen omkring
anmeldelse af mistanke om uønsket sygdom?

04: Sundhedskontrol: Anvendes medikamentelle behandlinger som kan sløre forekomsten af sygdomme som
besætningen er deklareret fri for?
05: Sundhedskontrol: Anvendes vacciner mod sygdomme som besætningen er deklareret fri for?

06: Sundhedskontrol: Overholdes SPF-Sundhedsreglerne omkring sygdomsbehandling?

Ja

Nej

Stikord / Tjekliste
Blå-Blå
Ejertransport
Friland
Direkte udlevering til åben vogn
Samdrift ses på www.spfsus.dk
Samdrift kun ved samme
sundhedsstatus
Give besked ved symptomer på
uønskede sygdomme
Indkøb af dyr med lavere
sundhedsstatus
Brud på smittebeskyttelsen
Flokbehandling
Lungebetændelse / diarré
Endo- og ektoparasitter
Der må ikke anvendes vacciner
mod sygdomme som besætningen
er deklareret fri for
Journal
Opbevaring af medicin
Karantæneregler (akutbesøg)
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