
Útmutató  állatorvosoknak  
a járványvédelemi alapelvekről  

 
 

Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet általános, 
és a sertésállományok védelmére, valamint a fertőző betegségek leküzdésére vonatkozó 
szabályainak maradéktalan betartása, kiemelve és kiegészítve az alábbiakkal: 
 
 
1. A sertéstartók járványvédelmi ismereteinek fejlesztésében az állatorvosok kiemelt szerepet 
játszanak. Éppen ezért a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseken túl az Országos Főállatorvos 
1/2018. számú határozatában, illetve a betegségre vonatkozó utasításokban, útmutatókban 
foglaltak naprakész ismerete alapvető fontosságú. Szükséges a „Tájékoztató az afrikai 
sertéspestisről” című – jelen útmutatóhoz is csatolt - dokumentum átadása, ismertetése 
minden felkeresett sertéstelepen.   Kiemelten  fel kell hívni  a tartók figyelmét a vaddisznó 
és házisertés állomány érintkezése  megakadályozásának hatékony módozataira, és az állati 
eredetű élelmiszer hulladék (moslék) etetés tilalmára és veszélyeire.  Valamennyi 
kollégának kiemelt kötelessége az állattartók tájékoztatása, mivel ők kerülnek 
közvetlenül és legtöbbször kapcsolatba velük! 
 
2. Nagylétszámú telepek esetében az állatorvos, mint minden telepre látogató személy, a 
telepre csak teljes átöltözés, vagy egyszer használatos védőruha felvétele után léphet be.   
Továbbá a telepre való belépés előtt szigorú kézfertőtlenítést kell végeznie! A munkavégzés 
során használt eszközöket csak ugyanazon a telepen használhatja, azok telepről való kivitele 
szigorúan tilos! 
 
3. Minden látogatás alkalmával meg kell győződnie a telep zártságáról, a személy-és 
járműforgalom kontroláltságáról, a kéz-, láb-, és járműfertőtlenítés feltételeinek 
meglétéről, továbbáazok szakszerű és folyamatos alkalmazásáról. Nem csak betartania, de 
betartatnia is kell a járványügyi előírásokat! Megállapításait jegyzőkönyveznie kell 
(munkanaplóban, telepi naplóban, helyi vezetővel aláíratva!). Hiányosság esetén el kell 
rendelnie a szükséges intézkedéseket a hiba mielőbbi kijavítására. Szükség esetén 
dokumentáltan értesítenie kell a területileg illetékes járási hivatalt, a további intézkedések 
megtétele érdekében. 
 
4. Kislétszámú telepeket látogató kollégáknál megfelelő mennyiségű fertőtlenítő szernek 
kell rendelkezésre állnia a telepre való be-és kilépés előtti láb-és kézfertőtlenítés 
elvégzéséhez. Gyógykezeléshez kizárólag egyszer használatos eszközök alkalmazhatóak, a 
többi eszközt minden használat után alaposan fertőtleníteni kell! 
 
5. A fertőzött és a magas kockázatú területen alkalmazandó szigorúbb előírás alapján 
egyszer használatos védőruha használata a kislétszámú állomány látogatása során is 
kötelező! 
 
6. Vadászó kollégák estében kifejezetten ajánlott, hogy a magas és közepes kockázatúba 
sorolt területen ne a saját, praktizálásra is használt gépkocsit használják, vagy minden egyes 
vadászat után alaposan fertőtlenítsék! 
 
7. Amennyiben a vadászaton sertéstartó is részt vesz, a kollégáknak ott is minden alkalmat 
meg kell ragadnia, hogy az ember és tárgyak, eszközök járványterjesztő szerepére felhívja a 
figyelmet (vér, vaddisznó termékek, ruházat, jármű, stb.). 


