
 

 

 

 

 

Vispārējie infekcijas slimību kontroles 
noteikumi saskaņā ar Imunizēto cūku 

ganāmpulku "Spets (Virsotne)" 
 
Ganāmpulks:    __________________________________ 
Atbildīgais par lopiem:   __________________________________ 
PPN:                         __________________________________ 
 
Apmeklētājiem saistošie ganāmpulka infekcijas slimību kontroles noteikumi 
Visi apmeklētāji jāinformē par ganāmpulka infekcijas slimību kontroles noteikumiem. Infekcijas 
slimību kontroles noteikumi jāizstrādā kopā ar ganāmpulka veterinārārstu vai dzīvnieku slimību 
profilakses veterinārārstu. Tiem jābūt rakstiskiem. 

 

1. Jārespektē robeža starp ārējo un iekšējo zonu. Apģērba un apavu pārvilkšana notiek pie 

robežas. Ārējais apģērbs un apavi nedrīkst nonākt saskarē ar personāla apģērbu un 

apaviem. 

2. Lieto lopkopības saimniecības īpašumā esošo tīro aizsargapģērbu un apavus/zābakus.  

3. Rokas mazgā ar ziepēm un ūdeni, pēc tam rokas dezinficē, dodoties pie ganāmpulka un 

aizejot prom no tā.  

4. Paša personāla aprīkojums, t.i., darbarīki, instrumenti u.tml., obligāti jālieto pēc iespējas 

lielākā mērā. Ja tas nav iespējams, aprīkojumu maksimāli iespējamā apmērā mazgā un 

dezinficē pirms tā lietošanas ganāmpulkā. 

5. Nogaidīšanas laiks pēc ārzemju lopkopības saimniecību apmeklējuma vai pēc citas saskares 

ar ārzemju pārnadžiem (piem., tirgi, medības) ir 48 stundas. Ja saskare bijusi zonās ar 

mutes un nagu sērgu, nogaidīšanas laiks ir 5 diennaktis.  

6. Apmeklētāji, kas bijuši ārzemēs, aizpilda Apmeklētāja rakstisko liecību. 

7. Pēc šo noteikumu izlasīšanas jāparakstās apmeklējumu žurnālā. Tur jānorāda pēdējais cita 

cūku ganāmpulka apmeklējums, ganāmpulka veids un atrašanās vieta. 

 

Personālam saistošie ganāmpulka infekcijas slimību kontroles noteikumi 
Viss personāls jāinformē par ganāmpulka infekcijas slimību kontroles noteikumiem. Infekcijas 
slimību kontroles noteikumi jāizstrādā kopā ar ganāmpulka veterinārārstu vai dzīvnieku slimību 
profilakses veterinārārstu. Tiem jābūt rakstiskiem. 

 

1. Uz visām durvīm un pie galvenās ieejas jābūt plāksnītēm "Stāt!". Galvenā ieeja ar robežu tiek 

skaidri iezīmēta. Atbildīgā lopkopja/atbildīgās personas tālruņa numurs ir norādīts uz 

plāksnītēm. 



2. Jārespektē robeža starp ārējo un iekšējo zonu. Apģērba un apavu pārvilkšana notiek pie 

robežas. Ārējais apģērbs un apavi nedrīkst nonākt saskarē ar personāla apģērbu un 

apaviem. 

3. Lieto lopkopības saimniecības īpašumā esošo tīro aizsargapģērbu un apavus/zābakus.  

4. Rokas mazgā ar ziepēm un ūdeni, pēc tam rokas dezinficē, dodoties pie ganāmpulka un 

aizejot prom no tā.  

5. Nogaidīšanas laiks pēc ārzemju lopkopības saimniecību apmeklējuma vai pēc citas saskares 

ar ārzemju pārnadžiem (piem., tirgi, medības) attiecas arī uz personālu un ir 48 stundas. Ja 

saskare bijusi zonās ar mutes un nagu sērgu, nogaidīšanas laiks ir 5 diennaktis.  

6. Personālam jāraugās, lai visi apmeklētāji tiktu informēti par ganāmpulka infekcijas slimību 

kontroles noteikumiem un parakstītos apmeklējumu žurnālā. 

7. Viņu pienākums ir noskaidrot, kur apmeklētājs ir bijis pirms ganāmpulka apmeklējuma. 

8. Ja strādāt ierodas amatnieks u.tml., paša personāla aprīkojums, t.i., darbarīki, instrumenti 

u.c., obligāti jālieto pēc iespējas lielākā mērā. Ja tas nav iespējams, aprīkojumu pirms tā 

lietošanas pēc iespējas mazgā un dezinficē. 

 

 

Pārējās prasības/ieteikumi ārpus programmas: 

- Aizliegts barot cūkas ar pārtikas atkritumiem. 
- Automašīnas, kas bijušas ārzemju ganāmpulkos, pirms zviedru ganāmpulku apmeklēšanas 

mazgā automātiskajā automazgātavā, skalojot šasiju. 
- Ar cūkām nedrīkst strādāt, ja vienlaikus ir caureja un paaugstināta temperatūra. 
- Jālieto plāksteri un cimdi, ja uz rokām ir brūces vai ekzēma. 
- Jāvalkā cimdi, ja rodas saskare ar ķermeņa šķidrumiem (piem., rūnīšanas laikā). 
- Jānoņem gredzeni, rokas pulksteņi u.tml., un, ja līdzi tiek ņemts mobilais telefons, tas 

jānomazgā ar spirtu, dodoties pie ganāmpulka un aizejot prom no tā. 
 
 

Konkrētajam ganāmpulkam īpašie noteikumi: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

 

 

 


