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
er den allerhøjeste status, som en besætning kan opnå
Blå SPF +Myc+Ap12+PRRS1 viser, at besætningen har mellemste sikkerhedsniveau og at den har tre SPF-sygdomme: Mycoplasmalungesyge, 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

Visit list
CHR no:

Name:

Health status:
Current status: www.spfsus.dk

Owner/farm manager declaration
I, the undersigned owner/farm manager, hereby declare – with due liability - that I
am not aware of any suspected or confirmed infection from any of the diseases
from which the herd has been declared free cf. the stated health status, as defined
by the declared health status. Nor has conditional status been imposed.
In the case of “suspicion” or “conditional status”, the owner shall not sign. Instead
"suspicion" or "conditional status" should be inserted before the visitor signs.

Date

Owner’s /farm manager’s
signature
or
suspicion/conditional status

Visitor’s declaration
I, the undersigned visitor, hereby declare – with due liability – that I have not been
in contact with pigs of a lower health status within the last 12 hours and that I
am able to comply with the quarantine hours and visit regulations as stated on the
reverse. If I have been abroad, I will comply with SEGES’ general regulations. I have
also taken note of the health status of this herd provided at the entrance to the
housing unit and the owner’s supplementary information in this regard.

The visitor
Previous visit to another herd

Date

Health status / Abroad

Job title

Photo
equipment
Y/N

Tel.no.

Signature

CHR no.
(if any)

When the list is full, the herd owner should keep it for at least one year. A new list is available from Sundhedsstyringen (Health Status Management) or www.spfsus.dk.
1)
It is recommended that you note down the health status on a piece of paper and bring it with you to your next visit to a pig farm.

