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PUHASTAMISE JA DESINFITSEERIMISE KIRJELDUS 

 
1.1. Puhastamine ja desinfitseerimine toimub 
järelevalveametniku kontrolli all ning järgides tema 
antud juhiseid. 
1.2. Desinfektsioonivahend, mida kasutatakse, ja selle 
kontsentratsioon peavad olema Veterinaar- ja 
Toiduameti poolt heakskiidetud. 
1.3. Desinfektsioonivahendi mõju ei tohi pikaajalisel 
säilitamisel väheneda. 
1.4. Desinfektsioonivahendi ja töötlemisviisi valikul 
tuleb arvesse võtta hoone, sõiduvahendi ja muu 
töödeldava eseme iseärasusi. 
1.5. Desinfektsioonivahendit ja rasvatustamiseks 
kasutatavat vahendit kasutatakse tootja etteantud juhiste 
kohaselt. Eriti tuleb jälgida tootja kehtestatud tehnilisi 
parameetreid, nagu rõhk, miinimumtemperatuur ja 
kokkupuuteaeg. Desinfektsioonivahendi kasutamisel 
jälgitakse, et selle mõju koos teiste kasutatavate 
vahenditega, sealhulgas rasvatustamisvahendiga, ei 
vähene. 
1.6. Puhastamisel ja desinfitseerimisel järgitakse 
järgmisi nõudeid: 
1.6.1. allapanu ja väljaheited immutatakse põhjalikult 
desinfektsioonivahendiga; 
1.6.2. kui puhastamist ja desinfitseerimist segav seade ja 
rajatis on võimaluse korral eemaldatud või 
demonteeritud, puhastatakse ja desinfitseeritakse harjates 
ja küürides tõenäoliselt saastunud pind, eelkõige põrand, 
lagi, ramp ja sein; 
1.6.3. lõpp-puhastusel ja desinfektsioonil kantakse 
pinnale desinfektsioonivahend tootja soovitatud 
vähimaks kokkupuuteajaks; 
1.6.4. puhastamiseks ja desinfektsiooniks kasutatud vesi 
kõrvaldatakse ettevõtte üle ülevaatust tegeva 
veterinaararsti juhiste kohaselt selliselt, et oleks 
välistatud igasugune suu- ja sõrataudiviiruse leviku oht. 
1.7. Kui puhastatakse rõhu all oleva vedelikuga ja sellele 
järgneb desinfitseerimine, välditakse eelnevalt 
puhastatud osade ristsaastumist. 

1. Puhastamine ja 
desinfitseerimine 

1.8. Seade, rajatis, ese või latter, mis võib olla saastunud, 
tuleb puhastada ja desinfitseerida või hävitada. 



1.9. Loomapidaja peab arvestust tehtud puhastus- ja 
desinfitseerimistööde kohta, sealhulgas sõidukite kohta, 
sõidupäevikus, mille vajaduse korral kinnitab 
järelevalveametnik.  
2.1. Esmane puhastamine ja desinfitseerimine nakatunud 
ettevõttes toimub järgmiselt: 
2.1.1. looma hukkamise ajal võetakse kasutusele 
asjakohased meetmed suu- ja sõrataudiviiruse leviku 
vältimiseks või vähendamiseks. See hõlmab muu hulgas 
ka ajutise desinfitseerimisseadme paigaldamise, 
kaitseriietuse ja duši paigaldamise, kasutatud seadme, 
vahendi ja rajatise saastatusest puhastamise ning 
ventilatsiooniseadme väljalülitamise; 
2.1.2. hukatud looma korjus pihustatakse üle 
desinfitseerimisvahendiga ning viiakse töötlemiseks ja 
hävitamiseks ettevõttest välja kinnises ja lekkekindlas 
mahutis; 
2.1.3. kui looma korjus on töötlemiseks ja hävitamiseks 
ära veetud, pihustatakse ettevõtte osas, kus looma peeti, 
ning hukkamise, tapmise või tapajärgse kontrolli ajal 
saastunud muu hoone, hoovi vms osas 
desinfitseerimisvahendit; 
2.1.4. kude või veri, mis võis tapmise või tapajärgse 
kontrolli ajal maha sattuda, ja hoonest, hoovist, 
tööriistadelt või mujalt pärit suurem mustus kogutakse 
kokku ning hävitatakse koos korjustega; 
2.1.5. kasutatud desinfitseerimisvahend jäetakse pinnale 
vähemalt 24 tunniks. 
2.2. Lõpp-puhastus ja desinfitseerimine toimub 
järgmiselt: 
2.2.1. pinnalt eemaldatakse rasvatustamisvahendiga rasv 
ja mustus ning pind pestakse külma veega; 
2.2.2. pärast külma veega pesemist pihustatakse pinnale 
taas desinfitseerimisvahendit; 
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2.2.3. seitsme päeva pärast töödeldakse ruumi 
rasvatustamisainega, pestakse külma veega, pihustatakse 
pinnale desinfitseerimisvahendit ning pestakse veelkord 
külma veega. 

3. Saastunud allapanu, 
sõnniku ja läga 
desinfitseerimine 

3.1. Tahke sõnnik ja kasutatud allapanu virnastatakse, 
lisades soovitavalt 1 m3 sõnnikule 100 kg kustutatud 
lubja graanuleid selliselt, et kogu virnas tekiks vähemalt 
70 °C temperatuur, virnale pihustatakse 
desinfektsioonivahendit ja jäetakse vähemalt 42 päevaks 
seisma, kattes virna või virnastades selle ümber selliselt, 
et oleks tagatud kogu virnastatud sõnniku termiline 
töötlemine temperatuuril 70 °C. 



3.2. Vedel sõnnik ja läga ladustatakse vähemalt 42 
päevaks pärast viimase koguse suu- ja sõrataudi ohtliku 
sõnniku ja läga lisandumist. Järelevalveametnik võib 
ajavahemikku pikendada ebasoodsate ilmastikuolude 
tõttu või kui läga oli tugevalt saastunud suu- ja sõrataudi 
viirusega või lühendada, kui lisati 
desinfitseerimisvahendit, et muuta vedela sõnniku ja läga 
pH-väärtust nii, et suu- ja sõrataudiviirus häviks 
kiiremini. 
4.1. Kui tehnilistel või ohutuse põhjustel ei ole võimalik 
teha puhastamist ja desinfitseerimist eeltoodud nõuete 
kohaselt, siis puhastatakse ja desinfitseeritakse hoonet ja 
ruumi nii palju kui võimalik, et vältida suu- ja 
sõrataudiviiruse levikut, ning neisse ei tohi vähemalt ühe 
aasta jooksul puhastamisest ja desinfitseerimises 
paigutada vastuvõtlikke loomi. 
4.2. Ettevõtte puhul, kus peetakse loomi väljas, võib 
Veterinaar- ja Toiduamet lubada esmast ja lõpp-
puhastamist ning desinfitseerimist teha erinevalt punktis 
2.1. ja 2.2. kirjeldatust, võttes arvesse ettevõtte liiki ja 
ilmastikutingimusi. 

4. Erijuhud  

4.3. Veterinaar- ja Toiduamet võib lubada sõnnikut ja 
virtsa desinfitseerida muul moel kui punktis 3 kirjeldatud 
viisil, kui teaduslikult on tõestatud, et muul viisil on suu- 
ja sõrataudiviirust võimalik tõhusamalt hävitada. 

 
 
 
 
 


