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å.

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

[. Formål:
Å  sikre at det ikke flyttes smitte sammen med utstyr over på ny lokalitet, og å sikre at forskrift
vedrørende desinfeksjon av utstyr blir fulgt.

2. Beskrivelser av  rosessero  ansvarsforhold:

O  aver/stikkord Krav til utførelse Ansvar

Omfang Prosedyren gjelder desinfeksjon av utstyr fra det tas opp fra en FiskehelseSjef

lokalitet 0 til det er desinfisert o fl ttet til en n  .

Iverksetting og Ansvar for at rutinen blir fulgt Driftsleder
o  føl in

Handlingsbeskrivelse/ -  Merder  som har vært brukt på lokalitet  A  og skal til Driftsleder

Utførelse lokalitet B. Skal skrapes eller spyles rene for rur, skjell og
alger med ringvasker og stim før desinfisering.

- Nøter skal tas opp og leveres godkjent not vaskeri for vask
og desinfeksjon. l kontrollområder for lLA eller PD gjelder

egne krav til transport av nøter, sjekk lokale forskrifter.
— Tauverk skal også mekanisk renses for på vekster og

desinfiseres før de settes ut på ny lokalitet.
— Båter som blir flyttet til ny lokalitet skal avfettes utvendig.

Dvs. På dekk, styrhus, skutesider og øvrige utvendige
overflater. Alle overflater utvendig skal desinfiseres etter
vask (vannlinje). [ tillegg skal innvendig maskinrom

avfettes og rengjøres. Alle rom innvendig skal vaskes ned
og være rene før flytting av båt il ny lokalitet. Hvis groe
under båter. Skal båter enten:
]  :  Slipsettes hvor det gjennomføres vask og desinfeksjon.
2: Båt spyles på under siden av dykkere/ROV. Presenning

settes under og rundt båten hvor den trekkes opp over
vannlinje og desinfeksjon tilsettes i badet.
Ytterligere krav gjelder for båter som har vært benyttet i
bekjempelsessoner for lLA eller PD eller på lokaliteter
med mistanke om eller påvist ILA eller PD. Sjekk

dokumentet «Matrise smittehygienetiltak for båter og

lektere». Samme krav for interne arbeidsbåter som for
servicebåter.

- Annet utstyr skal vaskes og desinfiseres før flytting til
annen lokalitet..

— Hvis noen skal dra fra en lokalitet til en annen skal det

skiftes klær, støvler og lignende. Det skal ikke benyttes
samme klær på to ulike lokaliteter uten at disse er vasket
eller desinfisert først.

- Utstyr som blir flyttet fra eksterne oppdrettsanlegg skal
desinfiseres før det tas i bruk på anlegget hvis det ikke kan
dokumenteres at forsvarlig desinfeksjon allerede er utført

å utst ret. Uts ret skal sluses inn etter avtale med
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helsetjenesten.

- Utstyr, herunder båter, förflåter, flyteringer, rensefiskskj ul
og annet utstyr fra anlegg i bekjempelsessoner for PD eller

ILA  skal  rengjøres eller desinfiseres slik Mattilsynet
bestemmer, før utstyret kan tas  i bruk  ved samme eller

annen lokalitet.

- Utstyr fra anlegg i bekjempelsessoner for ILA og PD som
blir stående i sjø på lokaliteten skal ha minimum  2  (evt. 3)
måneder brakklegging etter rengjøring/desinfeksjon. Etter
at Mattilsynet har vurdert og skriftlig akseptert vask og
desinfeksjon til å være tilstrekkelig, kan
brakkleggingstiden starte.

Registreringer Ingen dokumentasjon utover behandling av at nøter føres i not Drifisleder

kartotek  o  behandlin  av  merder  føres i merdkartotek.

3. Annen informasjon

4. Endrin slo  ;  beskriv kort endrin er fra forri e vers'on:

18.09.2017: Koen  Van  Nieuwenhove endret  tekst og formuleringer.
26.10.2017:  Koen  Van  Nieuwenhove  — La til krav om båter som har vært i bek'em elsessoner.
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