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Datum:

1(2)

Veterinär (namn, praktikadress, kontaktuppgifter):

Original lämnas till djurhållaren och kopia behålls av veterinären

Aktuell sjukdom
Ovanstående veterinär rekommenderar isolering av nedanstående anläggning/delar av anläggning pga
misstänkt smitta
konstaterad smitta av följande sjukdom:
kvarka

hästinfluensa

virusabort

virusarterit

annat (ange):

Isolerad anläggning
Isoleringen gäller för hästar på:
hela anläggningen (ange adress, fastighetsbeteckning eller dyl):
delar av anläggningen (ange vilka):

Isoleringens innebörd
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hästar flyttas inte från de delar av anläggningen som är isolerade (symtomfria hästar kan dock rastas utanför
anläggningen om kontakt med andra hästar inte sker).
Inga besökande hästar tas emot.
Sjuka hästar isoleras om möjligt från friska på anläggningen.
Basala hygienrutiner följs t ex handhygien, kläd- och skobyte efter hantering av sjuka hästar.
Smittskyddsrekommendationer från ansvarig veterinär följs.
Besökare, stallägare/verksamhetsutövare och övriga på anläggningen informeras om isoleringen och dess innebörd.
Närliggande hästgårdar informeras om isoleringen.
Kontakter som skett med den sjuka hästen inom trolig inkubationstid informeras (t ex tävlings-/träningsarrangörer,
besökare i stallet mm).
Ansvarig veterinär hålls informerad om sjukdomsläget på anläggningen.
Avsteg från ovanstående görs endast i samråd med ansvarig veterinär.
Om isoleringsrekommendationerna inte följs kommer Länsstyrelsen att underrättas.

Hur länge gäller isoleringen?
•
•

•

Vid misstanke om smitta gäller isoleringen åtminstone fram till dess att provsvar kommer.
Vid konstaterad smitta, alternativt om smitta inte kan bekräftas genom provtagning men misstanke om smitta kvarstår,
gäller isoleringen minst:
_______ veckor efter att den senaste insjuknade hästen inte längre visar symtom.
Isoleringsperioden kan komma att revideras under sjukdomsförloppet. Isoleringen hävs i samråd med ansvarig
veterinär.

Övrigt

Jag har läst och förstått ovanstående isoleringsrekommendationer
Datum och plats:
Djurhållare underskrift och namnförtydligande
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Generellt om isoleringstider
För alla hästar oavsett om de tävlar eller inte finns rekommendationer om isoleringstider som SVA tagit fram. För tävlande hästar finns
dessutom regler om isoleringstider i tävlingsreglementen som den tävlande är skyldig att känna till och följa. Brott mot
tävlingsreglementen kan leda till disciplinpåföljd. Generellt sett är rekommendationerna från SVA tidsmässigt något längre än i
tävlingsreglementena.
SVA
Kvarka: Minst 3 veckors isolering, helst 4-6 veckor, efter det att den sist insjuknade hästen inte längre visar symtom som näsflöde eller
feber. Om sjuka hästar omedelbart har flyttats till isoleringsstall bör det stall varifrån hästarna flyttades hållas isolerat i minst 14 dagar
(under förutsättning att inga kvarvarande hästar insjuknat), då inkubationstiden kan uppgå till två veckor.
Hästinfluensa: Minst 10 dagar efter att feber iakttagits.
Virusabort: Minst 3, helst 4, veckor efter sista symtom. Kastande sto bör isoleras över första brunst.
Virusarterit: Minst 3-4 veckor efter sista fallet. Kastande sto bör isoleras över första brunst.
http://www.sva.se/
Svensk Travsports smittskyddsreglemente
I smittskyddsreglementet för Svensk Travsport regleras bl a vad som gäller vid utbrott av kvarka/kvarkaliknande sjukdom eller
hästinfluensa. I reglementet föreskrivs bl a följande.
Kvarka och kvarkaliknande sjukdom: Ett stall med sjuka hästar ska hållas isolerat i minst 20 dagar efter det att den sist insjuknade
hästen inte längre visar symtom som näsflöde eller feber. Om sjuka hästar omedelbart har flyttats till isoleringsstall ska det stall
varifrån hästarna flyttades hållas isolerat i tio dagar under förutsättning att inga kvarvarande hästar insjuknar, samma gäller stall dit
eventuellt friska hästar flyttas.
Hästinfluensa: Isolering i 5 dygn efter senast registrerad temperaturtopp om alla hästar i stallet är grundvaccinerade och 10 dygn om
hästarna är ofullständigt vaccinerade.
https://www.travsport.se/artikel/smittskyddsregler
Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglemente
I Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglemente finns generella regler kring vad som gäller vid smittsam sjukdom. Ryttare som deltar i
tävling är skyldig att förvissa sig om att hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens början inte visat några tecken på smittsam
sjukdom samt att hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens början inte vistats i stall där smittsam sjukdom förekommit och
inte heller i stall där misstanke om sådan sjukdom förekommit.
http://www.ridsport.se/Tavling/Tavlingsreglemente/

Denna blankett har tagits fram i samarbete mellan länsstyrelserna och SVA 2018.
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