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PUHASTAMISE, DESINFITSEERIMISE JA TÖÖTLEMISE KIRJELDUS

1. Puhastamine,
desinfitseerimine ja
töötlemine

1.1. Puhastuse ja desinfektsiooni protseduurid ja vajadusel ka näriliste ja putukate tõrje viiakse läbi järelevalveametniku kontrolli all
järgides tema poolt antud juhiseid.

1.2. Desinfektsioonivahend, mida kasutatakse, ja selle kontsentratsioon peavad olema Veterinaar- ja Toiduameti poolt sigade katku
viiruse hävitamiseks heaks kiidetud.

1.3. Desinfektsioonivahendi aktiivsus peab olema enne kasutamist kontrollitud, kuna teatud desinfektsioonivahendi aktiivsus nende
säilitamisel langeb.

1.4. Desinfektsioonivahendi ja töötlemisviisi valikul tuleb arvesse võtta ehitise, veovahendi ja teiste töödeldavate objektide laadi.

1.5. Tingimused, milles desinfektsioonivahendit ja puhastusainet kasutatakse, peavad tagama, et ei kahjustuks desinfektsiooni ja
puhastamise efektiivsus. Eriti tuleb jälgida tehnilisi andmeid, mis on tootja poolt ette antud, nagu rõhk, minimaalne temperatuur ja
ettenähtud kontaktaeg.

1.6. Sõltumata kasutatavast desinfektsioonivahendist tuleb järgida järgmisi desinfitseerimise ja töötlemise nõudeid:

1.6.1. allapanu ja sõnniku täielik läbileotamine desinfektsioonivahendiga;

1.6.2. pinnase, põrandate, kaldteede ja seinte pesu ja puhastus hoolika harjamise ja kraapimisega, sealjuures kus vähegi võimalik
pärast sisseseade ja seadmete eemaldamist või lahtivõtmist, et puhastus ja desinfektsioon ei oleks takistatud;

 1.6.3. täiendav töötlemine desinfektsioonivahendiga tootja poolt etteantud minimaalse kontaktaja saavutamiseks;

1.6.4. puhastamisel kasutatud vee kõrvaldamine järelevalveametniku kontrolli all viisil, mis välistab riski viiruse levikuks.

1.7. Pesemisel vedelate puhastusvahenditega rõhu all tuleb välistada eelnevalt puhastatud osade uuesti saastumist.

1.8. Sisseseade, seadmed, esemed või lahtrid, mis on tõenäoliselt saastunud, tuleb pesta, desinfitseerida või hävitada.

1.9. Desinfektsiooni protseduuride läbiviimisel tuleb välistada uuesti saastumine.

1.10. Ettevõttes või veovahendis teostatud puhastus ja desinfektsiooni protseduurid tuleb dokumenteerida vastava registrikandena
ja kui toiming  peab olema läbi viidud järelevalveametniku kontrolli all, siis kinnitatud järelevalveametniku allkirjaga.

1.11. Vabaõhuehitiste puhul annab Veterinaar- ja Toiduamet «Loomatauditõrje seaduse» §-s 45 alusel korraldusi spetsiifiliste
puhastuse ja desinfektsiooni protseduuride läbiviimiseks võttes arvesse ehitise tüüpi ja ilmastikutingimusi.

2. Puhastamine ja
desinfektsioon
nakatunud
ettevõttes

2.1. Esmasel puhastusel ja desinfektsioonil tuleb:

2.1.1. võtta sigade hukkamise ajal tarvitusele vajalikud meetmed, mis välistavad või vähendavad sigade katku leviku. Vajalike 
meetmetena käsitatakse ajutiste desinfektsiooniseadmete installeerimist, kaitseriietega varustamist, dušši, kasutatud seadmete,
vahendite ja ehitiste nakkusvabaks muutmist ja ventilatsiooni väljalülitamist;

2.1.2. hukatud sigade korjused pihustada desinfektsioonivahendiga;

2.1.3. korjuste ettevõttest töötlemiseks väljaviimisel kasutada kaetud  lekkekindlaid konteinereid;

2.1.4. kohe pärast korjuste edasiseks töötlemiseks eemaldamist pihustada Veterinaar- ja Toiduameti poolt määratud vahendiga
järelevalveametniku juhiste kohaselt desinfektsioonivahendiga need ehitise osad, kus loomi peeti, samuti iga ehitise osa, õu ja
muu koht, mis sigade hukkamise, tapmise või tapajärgse kontrolli käigus saastus;

2.1.5. iga kude või veri, mis on tapmise või tapajärgse kontrolli või ristsaastumise läbi maha läinud ehitisse, õue, vahenditele või
muusse kohta, hoolikalt kokku koguda ja töödelda koos rümpadega;

2.1.6. kasutatud desinfektsioonivahend jätta töödeldud pinnale vähemalt 24 tunniks.

 2.2. Lõpp-puhastusel ja desinfektsioonil tuleb:

2.2.1. sõnnik ja kasutatud allapanu eraldada, koguda hunnikusse, piserdada desinfektsioonivahendiga ja jätta seisma vähemalt 42
päevaks või hävitada põletamise või matmise abil;

2.2.2. kõikidelt pindadelt eraldada rasv ja mustus kasutades rasvatustavat vahendit ning pesta veega;

2.2.3. pärast veega pesemist viia läbi täiendav pritsimine desinfektsioonivahendiga;

2.2.4. pärast 7 päeva möödumist töödelda rasvatustava vahendiga, loputada veega, pritsida desinfektsioonivahendiga ning
loputada veel kord veega.

2.3. Vabaõhuehitise puhul annab Veterinaar- ja Toiduamet «Loomatauditõrje seaduse» §-s 45 alusel korraldusi spetsiifiliste
puhastuse ja desinfektsiooni protseduuride läbiviimiseks võttes arvesse ehitise tüüpi ja ilmastikutingimusi.

3. Saastunud
allapanu, sõnniku ja
läga
desinfitseerimine

3.1. Sõnnik ning kasutatud allapanu tuleb eraldada, koguda hunnikusse, piserdada desinfektsioonivahendiga ja jätta seisma
vähemalt 42 päevaks või hävitada põletamise või matmise abil.

3.2. Läga tuleb ladustada vähemalt 42 päevaks arvates viimasest nakkusliku materjali lisandumisest. Veterinaar- ja Toiduameti loal
võib ladustamisaega lühendada tingimusel, et läga on töödeldud järelevalveametniku juhiste kohaselt viisil, mis tagab viiruse
hävimise.
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