Smittskyddsinstruktion med rutiner för ponnystallet på Torns Ryttarförening
1. Mottagare
Denna instruktion med rutiner riktar sig främst till personal och stallgäster i ponnystallet på Torns
Ryttarförening, men punkt 5 gäller även de som har anläggningskort och de som står på Axelgård.
2. Ansvar
Personal, hästägare, fodervärdar och medryttare ansvarar för dokumentets efterlevnad.
3. Konsekvenser
Att försumma denna instruktion kan ses som skäl för uppsägning av stallplatsavtal.
4. Anledningar
Smittskydd är viktigt av djurskyddsskäl och finns inskrivet i djurskyddslagen. Smitta kan medföra
allvarliga ekonomiska konsekvenser för föreningen, till exempel om ridskola och tävling behöver
ställas in. Det har även konsekvenser för alla som till exempel inte kan åka på tävling eller byta
stall om det finns en sjuk häst i stallet.
5. Hästägarförsäkran
Ryttare som ska rida på Torns RF:s anläggning har ansvar för att hästen under de senaste tre
veckorna före inte visat några tecken på smittsam sjukdom och inte vistats i stall där smittsam
sjukdom eller misstanke om smittsam sjukdom förekommit.
6. Vid misstanke om smitta
Om din häst plötsligt visar ett eller flera av följande symtom föreligger misstanke om smittsam
sjukdom:
•
•
•
•
•
•

Temperatur över 38,2 grader
Näsflöde
Hosta
Försämrad aptit
Försämrat allmäntillstånd (t ex dämpad)
Hudbesvär (t ex svullnader, krustor)

Misstänker du att en häst i stallet har en smittsam sjukdom? Kontakta hästägaren på telefon.
Misstänker du att din häst har en smittsam sjukdom? Gör då följande direkt:
•
•
•
•

Sätt upp isoleringsgardiner till boxgrannen.
Flytta din häst till sjukhage, alternativt sätt upp staket för att undvika noskontakt.
Kontakta veterinär.
Kontakta verksamhetschefen på torns@torns.org.

Häst med befarad smittsam sjukdom hanteras alltid sist av den som har stallpass.
Se till att det finns handsprit utanför boxen så att den som har stallpass kan desinficera sig direkt
efter hantering av hästen.
Häst med befarad smitta får bara vistas i sin hage och i sin box (använd inte ridhus, gångar och
spolspilta).
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Om provtagning planeras eller har gjorts ska hästägaren informera verksamhetschefen
som kan höra veterinär och ska informera styrelsen.
Hästägaren är skyldig att hålla verksamhetschefen uppdaterad via mejl gällande sjukdomens
utveckling och veterinärs råd gällande karantän.
När man får reda på vad som är fel på hästen kan åtgärderna minskas om sjukdomen tillåter, i
enlighet med råd från veterinär.
7. Smittsam sjukdom
Smittsam sjukdom är infektion som kan överföras direkt och indirekt mellan hästar.
Infektionsämnen kan vara sjukdomsframkallande virus, bakterier, svamp eller parasiter. Vissa
smittsamma sjukdomar är anmälningspliktiga, till exempel salmonella, kvarka, hästinfluensa och
virusabort.
Kontakta distriktsveterinär om du misstänker någon av dessa sjukdomar.
8. Konstaterad smitta
Vid provsvar som visar på smittsam sjukdom, liksom i övrigt, gäller veterinärs
rekommendationer.
Följande åtgärder ska dock vidtas så fort som möjligt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stalldelen isoleras med så lite kontakt med obehöriga som möjligt.
Skyltar om smittrisk sätts upp på stalldel och box.
Daglig tempning av samtliga hästar.
Stalldelen sköts sist, den sjuka hästen allra sist, om möjligt av en person, om möjligt av
hästägaren, med handskar.
Handsprit och vircon ska användas för hand-, sko och utrustningstvätt.
Utrustning (grimskaft, grepar, osv) får inte lämna stalldelen.
Den sjuka hästen skall gå i egen hage utan noskontakt med andra hästar. Överväg
utevistelse dygnet runt om hälsoläget så medger.
Boxgardiner eller tillfälliga mellanväggar sätts runt hästens box.
Hästen motioneras i första hand ute eller själv i ridhus.
Stalldelens hästar motioneras i första hand ute, i andra hand själv eller med varandra i
ridhus enligt uppdelning.
Om smittsam häst åkt i föreningens transport ska denna desinficeras med vircon.

Information om stängning och restriktioner ges via hemsida. Vid väsentlig förnyad information
uppdateras hemsidan. Vid negativt provsvar upphör stängning genom uppdatering på hemsida.
9. Uppdelning av ridhus
Beroende på vilken smitta som misstänks eller har konstaterats kan uppdelning av ridhusen göras.
Exempel:
Vid stängning i ponnystallet tilldelas dessa lilla ridhuset och mellanridhuset medan Axelgård och
ekipage med anläggningskort tilldelas Rönnströmska. Paddocken kan fördelas enligt schema:
Ponnystallet: Fram till 18.45. Axelgård och anläggningskort: Från 19.00.
Vid stängning på Axelgård tilldelas dessa Rönnströmska ridhuset medan ponnystallet och ekipage
med anläggningskort tilldelas lilla ridhuset och mellanridhuset. Paddocken kan fördelas enligt
schema: Axelgård: Från 19.00. Ponnystallet och anläggningskort: Fram till 18.45.
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10. Förebyggande åtgärder
Vid inflytt
Häst ska före inflyttning vara veterinärbesiktigad och vaccinerad mot hästinfluensa. Träckprov
eller avmaskning skall ske i samband med inflytt.
Ny häst ska, om den inte redan varit i karantän i tre veckor, hanteras på följande sätt:
•
•
•
•
•

Egen hage utan noskontakt med andra hästar i minst två veckor.
Boxgardiner eller tillfälliga mellanväggar runt hästens box i minst två veckor.
Skyltar på boxen om att undvika kontakt i minst två veckor.
Daglig tempning under en vecka.
Hanteras sist vid stallsysslorna.

Om möjligt:
•
•
•

Placeras ny häst i utebox eller solobox.
Rastas ny häst ute eller själv i ridhus.
Tar hästägaren själv ut och in sin häst den första veckan.

Alltid
När en box töms ska den alltid rengöras ordentligt. Mocka ur. Tvätta och skura med vircon.
Rengör utrustning regelbundet och lägg inte utrustning där andra hästar eller människor kan
komma i kontakt med den i onödan.
Håll ihop din och varje hästs utrustning på anvisade platser, förvara endast nödvändiga saker på
boxen.
Ha koll på din hästs normaltemperatur. Den ligger hos en vuxen häst vanligen mellan 37,2 och
38,2 grader.
Undvik noskontakt mellan hästar på träning och tävling och dela ej utrustning.
11. Tävling
Samtliga smittsamma sjukdomar omfattas av hästägarförsäkran och tävlingsreglemente (TR), inte
enbart anmälningspliktiga sjukdomar. Många gånger har inte smittoämnet fastställts eller
symptomen utretts och därför ingår även formuleringen "hästar med symptom på smittsam
sjukdom" i hästägarförsäkran. Förkylning räknas till smittsam sjukdom.
Du som ryttare och hästägare är ansvarig för att din häst inte har med sig smitta till en
tävlingsplats, eller annat tillfälle där flera hästar samlas. Se TR I moment 112.
12. Mer information
SvRF: https://www.ridsport.se/
SVA: https://www.sva.se/sport-och-sallskapsdjur/hast/
Hästsverige.se: https://hastsverige.se/
Smittinfo: https://www.travsport.se/hastvalfard/smittskydd-och-vaccinering/smittoinfo/
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