
 

 

 

 

 

HMS-tiltak ved henting og slakting av drøvtyggere fra MRSA-smittede 

besetninger 

Denne informasjonen er beregnet på: 

 Ansatte ved slakterier, inkludert dyrebilsjåfører, og gjelder henting og slakting av dyr 

fra MRSA-smittede besetninger 

Hvorfor er det viktig å følge rådene for smittebeskyttelse? 

 For å hindre at personer blir smittet, og at smitte spres til andre husdyrbesetninger 

gjennom transport og slakting av smittede drøvtyggere.  

Hva er LA-MRSA? 

 LA-MRSA er gule stafylokokker som har blitt motstandsdyktige mot visse typer 

antibiotika, og som har vist eller viser evne til å etablere seg og spres mellom dyr i 

husdyrbesetninger. Drøvtyggere og mennesker kan smitte hverandre, og kan være 

bærere av LA-MRSA på huden, i svelget og i nesen.  

Hvordan hindre smittespredning ved transport og slakt av smittede drøvtyggere? 

 Drøvtyggere fra smittede besetninger hentes sist på ruta, og transporteres direkte til 

slakteriet 

 Dyrebilen vaskes og desinfiseres grundig umiddelbart etter at dyrene er lastet av 

 Dyrene bør ikke oppstalles i fjøs over natten 

 Dyr fra smittede besettinger skal slaktes sist på dagen 

 Følg vanlige rutiner for standard slaktehygiene 

Råd om personhygiene og bruk av beskyttelsesutstyr: 

 Dyrebilsjåfører og ansatte på slakteriet bør bruke hansker og munnbind eller maske 
med ventil (heretter benevnt beskyttelsesutstyr) i forbindelse med at dyr fra MRSA-
positive drøvtyggerbesetninger hentes og tas i mot på slakteriet. Beskyttelsesutstyr 
bør brukes kontinuerlig mens de levende dyrene håndteres. 

 Ved klipping av sau fra smittet besetning anbefales det at beskyttelsesutstyr benyttes.  

 Vask og desinfiser hendene før beskyttelsesutstyret tas på, og igjen straks etter 
beskyttelsesutstyret er tatt av. Munnbind bør byttes når den blir fuktig. 

 Ved slakteriet anbefales det å benytte beskyttelsesutstyr til dyrene har passert en 
posisjon etter skinnavtrekket (storfe og småfe). 

 Ved håndtering av huder og skinn etter avtrekk anbefales det å bruke 
beskyttelsesutstyr til huder og skinn er lagt til salting.  

 Usaltede huder og skinn fra dyr fra MRSA-positive besetninger anbefales ikke sendt 
ut fra hudlageret. 

Testing : Hvis det er aktuelt å teste personer for LA-MRSA, tas det kontakt med 

bedriftshelsetjenesten eller kommunelegen. 


