CHECKLISTA – Självutvärdering för odlare
Hur bra fungerande hygienrutiner har jag med tanke på risken för virus?
Kryssa för de punkter du har under kontroll.
Printa gärna listan för att fylla i och gå igenom punkterna tillsammans med din rådgivare vid tillfälle.

JA! Jag ser till att...
ha en eller flera ansvarspersoner som har kunskap att ta över mina arbetsuppgifter om jag blir sjuk
rengöra den egna telefonen dagligen
hålla gårdsplanen ren
ogräset inte tar över runt växthuset
häckar förvaras på en plats där de inte smutsas ner av damm (och fåglar)
egna returhäckar blir ordentligt rengjorda och desinficerade (om sådana används)
gårdsförsäljningen är tydligt åtskild från resten av verksamheten
ytterdörren är låst
det finns kontaktuppgifterna utanför dörren
desinficeringsmattorna alltid är fuktiga
handtvättställen är i skick och att det finns tvål och papper
handdeci finns vid ingången till olika avdelningar/områden samt vid ytterdörren
det mesta i verktygsväg finns tillgängligt så att service till stor del kan använda dessa
använda (smutsiga) redskap och verktyg rengörs och desinficeras minst en gång per dag
olika hus &/ avdelningar har skilda verktyg och vagnar eller att de rengörs vid förflyttning
chaufförer och övriga som hämtar/levererar varor använder skoskydd och handskar
varorna finns lättillgängliga så att chauffören inte måste gå in i växthuset i onödan
utrymmet som varor hämtas från/levereras till är tydligt avgränsat
alla besökare tvättar händerna och använder skyddskläder (halare, skoskydd, handskar)

JA! Alla i personalen...
är noggranna med att följa hygienrutiner
tvättar händerna åtminstone före jobbdagen och efter varje paus
vet att man inte får ta med färska frukter och grönsaker
hålls mestadels på samma avdelning/område
har egna skåp
lämnar mobiltelefon, smycken, klockor och dylika föremål i skåpet under arbetsdagen
byter till arbetskläder och -skor när de kommer till jobbet
använder vattenflaskor som inte tas hem

RESULTAT
Varje tom ruta är en brist som ökar risken att din odling drabbas av något växtvirus.
Om du inte vet hur du ska förbättra verksamheten, fråga din rådgivare och/eller läs:
➢ ÖSP hygienråd 2020
➢ Hanteringsplan ToBRFV
➢ Infoblad om sjukdomstestkits/skummedel/tvättmedel
Materialet hittar du på ÖSPs hemsidor;
http://www.xn--sp-eka.fi/projekt/lyftkraft/
(ösp.fi -> PROJEKT -> Lyftkraft – Material)

SMITTVÄGAR
Har du koll på de mest typiska smittvägarna för växtvirus?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Händer
Kläder & skor
Arbetsredskap
Telefoner
Färska grönsaker
Frön (ocertifierade)
Hobbyväxter
Dåligt tvättade häckar
Fåglar

Troligen är det inte frågan om ifall ToBRFV kommer till Finland utan bara när.
Det har förekommit ToBRFV-smittade frön i Finland men endast i lager och allt hann dras tillbaka i tid
(Livsmedelsverket).
ToBRFV-smittade grundstammar är i användning ute i Europa.
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