Besøgsrækkefølge, inkl. personkarantænetider
- for besøg i SPF-besætninger, dvs. alle rum med svin eller de rum/arealer, der benyttes til opstaldning af svin eller i den
daglige drift af besætningen.

Sundhedsstatus-betegnelser i SPF-systemet
Enhver SPF-besætning, som har en sundhedsstatus, der er godkendt af Sundhedsstyringen, har et SPF-skilt ved indgangen til
forrummet. Skiltet er blå/hvid eller rød/hvid og forsynet med en etiket. På etiketten er anført årstal, CHR-nr. for besætningen og
ejerens navn. Kun etiketter med det aktuelle årstal er gyldige. Endvidere er sundhedsstatus specificeret, - efter følgende system:

Sikkerhedsniveau

En farvebetegnelse viser omfanget af smittebeskyttelse og sundhedskontrol. Der er tre niveauer:
Rød, blå og grøn, hvor rød er højeste niveau og grøn den laveste. Besætninger uden for SPFsystemet har ikke dørskilte, og benævnes som: Ukendt, som er lavere end grønt niveau

SPF

Udtryk, der fortæller, at besætningen grundlæggende er fri for en række definerede SPFsygdomme:
mycoplasma, alle Ap-typer, nysesyge, dysenteri, PRRS1, PRRS2 og parasitterne lus og skab.

Appendikser

Står umiddelbart efter ”SPF”. De viser, hvilke SPF-sygdomme besætningen er smittet med eller
ikke kontrolleres fri for. De angives altid med et plustegn foran en forkortelse af sygdommen.
Står der ”san” ved appendikset betyder det, at besætningen er ved at sanere for den sygdom.

Betinget
status

Er en oplysning, som ejeren skal give den besøgende. Den betyder, at der er sat et midlertidigt
spørgsmålstegn ved besætningens status. Betinget status står ikke på dørskilt-etiketten.

Suppl. status

Handelsoplysning, som står på dørskilt-etiketten. Ingen betydning for besøgsrækkefølgen.

Eksempler på betegnelser:
Rød SPF
Blå SPF +Myc+Ap12+PRRS1

er den allerhøjeste status, som en besætning kan opnå
viser, at besætningen har mellemste sikkerhedsniveau og at den har tre SPF-sygdomme:
Mycoplasma-lungesyge, Ap12-lungesyge og europæisk PRRS.

Besøgsrækkefølgen
tilrettelægges altid, så man bevæger sig mellem besætninger med helt samme status eller fra højere til lavere status. I
alle andre tilfælde skal der være 12 timers karantæne mellem besøgene.
PRRS dekl.

Skift mellem
sikkerhedsniveau

eller
Ukendt

12 timer

12 timer
Grøn

12 timer
Blå

Rød

Besætning ”Under godk. til rød ...” betragtes som rød inden besøget og blå efter
besøget.
Fra besætning med flere appendikser
til besætning med færre appendikser
Inden for samme
sikkerhedsniveau

Mellem besætninger med forskellige appendikser
12 timers
karantæne

Fra ”Betinget status” til SPF med eller uden betinget status.
- dog tilladt: Fra besætning med betinget status for en
specificeret sygdom (appendiks) til besætning,
som har samme appendiks.
Eks.:
Bet. status for Myc til ”SPF + Myc” er tilladt
- men:
Bet. status for LUN til ”SPF + Myc” er ikke tilladt,
da LUN dækker flere sygdomme

Mellem besætninger med ”san” for samme sygdom
”San”-besætning betragtes som fri for den pågældende
sygdom inden besøget og som positiv efter besøget
Ved Betinget Status i
Karantænerum

12 timers
karantæne

Fra karantænerummet til selve ejerbesætningen

Efter besøg i udlandet gælder desuden de generelle smittebeskyttelsesregler, der kan ses på
www.svineproduktion.dk
Sidst redigeret 09.01.2018 HH

Besøgsliste
CHR-nr.:

Navn:

Sundhedsstatus:
Dagsaktuel status: www.spfsus.dk

Ejer/driftleder erklæring
Undertegnede ejer/driftleder erklærer herved - under erstatningsansvar - at der ikke
mig bekendt er mistanke om eller konstateret smitte med nogen af de sygdomme,
som besætningen er deklareret fri for, jf. den anførte sundhedsstatus. Der er heller
ikke indført betinget status.
Hvis der er ”mistanke” eller ”betinget status” underskriver ejer ikke, men der skrives
”mistanke” eller ”betinget status” inden den besøgende skriver under.

Dato

Ejers/driftleders
underskrift
eller
mistanke/betinget status

Besøgendes erklæring
Undertegnede besøgende erklærer hermed - under erstatningsansvar - at jeg ikke i
de sidste 12 timer har været i kontakt med svin af lavere sundhedsstatus, og at jeg
i øvrigt kan overholde de karantænetimer og besøgsregler, som er anført på
bagsiden. Hvis jeg har været i udlandet, så overholder jeg de generelle regler fra
SEGES.
Jeg har også noteret 1) mig denne besætnings sundhedsstatus på forrumsdøren og
ejerens supplerende oplysninger overfor.

Den besøgendes
Stilling

Sidste besøg i anden besætning
Dato

Sundhedsstatus / Udland

Tlf.nr.

Underskrift

evt. CHR-nr.

Når listen er udfyldt, bør besætningsejeren arkivere den i min. ét år. Ny liste kan rekvireres hos Sundhedsstyringen eller på www.spfsus.dk.
1)

Det kan anbefales at skrive sundhedsstatus på eget huskepapir, køreseddel eller lignende, der medbringes til næste besøg i en svinebesætning.

