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Tama ohje korvaa 16.12.2020 ilmestyneen ohjeversion 7. Ohje on voimassa 30.6.2021 saakka.

COVID-19-epidemian vaikutus elainlaakaripalveluihin

Ruokavirasto antaa seuraavat ohjeet koskien elainlaakaripalvelujen jarjestamista COVID-19-epidemian 
aikana. Ohjeet annetaan kriittisten tehtavien suorittamisen turvaamiseksi. Ohjeiden tarkoituksena on 
myos vahentaa vaestddn kohdistuvaa koronaviruksen aiheuttamaa tartuntapainetta. Koronavirustilanne 
edellyttaa edelleen erityisia toimenpiteita, mutta alia olevaa ohjeistusta voidaan soveltaa paikallisen 
tartuntatilanteen mukaan. Tilanteen arvioinnissa voi kayttaa apuna mm. THL:n alueellista tilannekuvaa. 
Tdiden jarjestamisessa tulee lisaksi huomioida valtioneuvoston, aluehallintoviraston, THL:n ja TTL:n 
ohjeet seka varautua siihen, etta henkiidkuntaa voi sairauden vuoksi olla tavanomaista enemman pois 
toista. Ruokavirasto on ohjeistanut erikseen elainlaakintahuoltoon kuuluvien valvontatehtavien 
suorittamisesta COVID-19-epidemian aikana. Kaikki Ruokaviraston antama ohjeistus 
ymparistdterveydenhuollon viranomaisille COVID-19-epidemiaan liittyen on luettavissa Pikantissa 
COVID-19 -sivuilla. Ruokaviraston ohjeistus kaikille elainlaakareille on luettavissa KAPULAssa.

Kunnallisten ymparistdterveydenhuollon yksikdiden tulee kirjata epidemiatilanteen aiheuttamat 
muutokset toiminnassaan valittomasti Pikantin tydtilaan "COVID-19 tilannekuva". Aluehallintovirastot 
kayttavat tietoja oman tilannekuvansa kokoamisessa.

Nama ohjeet eivat ole sitovia.

Kunnallisten elainlaakaripalvelujen jarjestaminen

Ruokavirasto antaa seuraavat ohjeet kunnallisten elainlaakaripalvelujen kriittisten tehtavien 
turvaamiseksi COVID-19-epidemian aikana. Tehtavien hoito ja paivystysjarjestelyt tulee turvata 
tarvittaessa yhteistydssa toisten elainlaakaripalvelujen jarjestajien kanssa.

Elainlaakaripalvelujen ensisijaisena tavoitteena epidemian aikana on varmistaa elintarvikehuollon 
toimivuutta ja elainten hyvinvointia.

Ensisijaisesti hoidetaan kiireelliset tuotantoelainsairaudet.
Seuraavaksi hoidetaan kiireelliset seuraelaintapaukset.
Kaikkien tuotantoelainten hedelmallisyyshoidot ja vasikoiden nupoutukset hoidetaan resurssien 
mukaan.
Terveydenhuoltokaynnit pyritaan tekemaan valtakunnallisten terveydenhuolto-ohjelmien 
ohjeistuksen mukaisesti.
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Lisaksi resurssien ja paikallisen COVID-19 tartuntatilanteen salliessa voidaan hoitaa muita 
tapauksia, jos ihmisten valiset kontaktit pysyvat vahaisina ja jos suojavarusteita on riittavasti 
kaytettavissa.

Mikali COVID-19-epidemiatilanne vaikeuttaa elainlaakaripalvelujen tarjoamista, suositellaan 
seuraelaintapausten ohjaamista yksityisille palveluntarjoajille mahdollisuuksien mukaan.

Kaikkia elainlaakareita koskevat ohjeet

Henkilo, Jolla on koronavirustartuntaan viittavia oireita, ei tee sairaskaynteja tai osallistu 
vastaanottotoimintaan.

Suojavarusteiden kayttd
Elaimille tehtavissa toimenpiteissa suojavarusteita tulee kayttaa harkiten, jos niiden 
saatavuudessa esiintyy hairidita.
Elainlaakareiden ja avustajien suojautumisessa noudatetaan aluehallintoviraston, THL:n ja TTL:n 
ohjeistusta.
Suu-nenasuojusta suositellaan kaytettavaksi asiakaspalvelutilanteissa

Kontaktien rajoittaminen henkiidkunnan kesken
Yhteisvastaanotolla tai klinikalla toimivien elainlaakareiden ja hoitohenkiidkunnan osalta 
suositellaan otettavaksi kayttddn toimintatapoja, joilla henkiidkunnan valisia kontakteja voidaan 
vahentaa. Main tilanteessa, jossa joku henkiidkunnasta sairastuu COVID-19:aan, voitaisiin rajata 
tydpaikalla altistuneen henkiidkunnan maaraa ja karanteeniin joutuvien maaraa.

Kontaktien rajoittaminen tilakaynneilla
Asiakaskontaktit on pidettava mahdollisimman vahaisina. Tilakaynneilla ainoastaan 
vaittamattdmat henkildt osallistuvat elaimen hoitotapahtumaan. Ennen tilakayntia on syyta 
varmistaa, ettei paikalla olevilla henkildilla ole COVID-19-tartuntaan viittaavia oireita. Tallaiset 
henkildt eivat voi olla paikalla hoitotapahtumassa.

Henkildliikenteen rajoittaminen vastaanotoilla
Vastaanottotoiminnassa huomioidaan henkiidkunnan suojaamisen suhteen aluehallintoviraston, 
THL:n, TTL:n ja tydnantajan antamat ohjeet.
Elainlaakareiden vastaanotoilla kayvien ihmisten maaraa rajoitetaan ihmiskontaktien 
vahentamiseksi.
Suositellaan, etta elainlaakarit ohjeistavat, etta vain yksi henkild tuo elaimen vastaanotolle. 
Potilaan tuojalla ei saa olla koronavirustartuntaan viittaavia oireita.
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Asiakkaat ohjeistetaan odottamaan ulkotilassa, jos mahdollista.

Riskiryhmiin kuuluvat elainlaakarit
Ruokavirasto suosittelee, etta riskiryhmiin kuuluvat elainlaakarit noudattavat valtioneuvoston ja 
THL:n antamia yieisia ohjeita.

Kaikkia elainlaakareita koskevat poikkeukset lainsaadannosta

Kaikki taman ohjeen aikaisemmissa versioissa annetut poikkeukset elainlaakarin mahdollisuudesta 
poiketa lainsaadannosta on peruutettu 26.6.2020 alkaen. Poikkeusten jatkamiseen ei ole enaa 
perusteita, koska poikkeusolot ovat lakanneet. Elainlaakarin on noudatettava laakkeita maaratessaan ja 
luovuttaessa voimassaolevaa lainsaadantda.

Paajohtaja Antti-Jussi Oikarinen

Ylijohtaja Pia Makela

Livsmedelsverket
PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET
Tfn029 530 0400 (vaxel)
livsmedelsverket.fi
FO-nummer; 2911686-7

Finnish Food Authority
P.O. Box 100, FI-00027 FINNISH FOOD AUTHORITY, FINLAND
Tel. +358 29 530 0400 (switchboard)
foodauthority.fi
Business ID; 2911686-7

Ruokavirasto
PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO
Puh.029 530 0400(vaihde)
ruokavirasto.fi
Y-tunnus: 2911686-7



Tämä asiakirja on laadittu ja allekirjoitettu sähköisesti. 
Dokumentet har upsatts och undertecknats elektroniskt. 
This document has been digitally prepared and signed. 

Affecto.DigitalSigner.SignaturePage 

 

 

Ruokavirasto 
PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO 
Puh. 029 530 0400 (vaihde) 
ruokavirasto.fi 
Y-tunnus: 2911686-7 

Livsmedelsverket 
PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET 
Tfn 029 530 0400 (växel) 
livsmedelsverket.fi 
FO-nummer: 2911686-7 

Finnish Food Authority  
P.O. Box 100, FI-00027 FINNISH FOOD AUTHORITY, FINLAND 
Tel. +358 29 530 0400 (switchboard) 
foodauthority.fi 
Business ID: 2911686-7 

 

 

 

 


		2021-03-26T12:53:54+0200


		2021-03-26T13:19:55+0200




