Beredskapsplan
Beredskapsplan for håndtering av mistanke om smittsom sykdom/utbrudd som oppdages under
avvikling av arrangement. Denne bør være tilgjengelig i sekretariatet.
Arrangør: Orkdal Rideklubb

Smittevernpunkt
Navn og telefonnummer til:
- smittevernansvarlig under arrangementet
- ansvarlig for oppstallingen
- arrangementets veterinær
- Mattilsynet (tlf. 22400000)

Fyll inn tiltak:
Lages av stevnekomite til hvert stevne.

Sjekk at informasjonen er korrekt.

Ansvarlig person for varsling til Mattilsynet

Stevneleder

Ved mistanke om smittsom sykdom beskriv hvem som
varsler Mattilsynet

Vurdering av stopp for all aktivitet ut/inn av
konkurranseområdet

Stevneleder

Beskriv hvem som eventuelt setter i gang tiltak etter råd
fra arrangementets veterinær, Mattilsynet eller NRYF
sentralt.

Rengjørings- og desinfeksjonsmidler

Finnes i kroa i stallen/hallen.

Beskriv hvor dette finnes.

Isolasjonsmuligheter for hester

Ingen oppstalling.

Bekreft at fasilitetene fremdeles er tilgjengelig. Frigjør
plass dersom det er behov for flere bokser.

Liste over deltagende hester

Finnes i sekreteriatet.

Sjekk at listen er oppdatert med korrekt
kontaktinformasjon til de ansvarlige personene.

Skisse over oppstalling
Sjekk at skissen er oppdatert og korrekt.

Ingen oppstalling.

Her følger utfyllende veiledning for utfylling av beredskapsplan:
Relevante punkter som bør tas med i en slik plan:
•

Kontaktinformasjon:
I en situasjon med mistanke om smittsom sykdom, er det viktig med rask informasjon. Å ha
all nødvendig kontaktinformasjon til parter som bør informeres er viktig. Dette omfatter
kontaktinformasjon til hovedansvarlig, ansvarlig for oppstallingen, arrangementets veterinær
og deltagere.

•

Varsling til Mattilsynet:
Ved mistanke om smittsom sykdom, skal Mattilsynet varsles umiddelbart. Dersom veterinær
ikke er til stede, bør det påligge en konkret person å stå for denne varslingen.

•

Rutiner for stopp for all aktivitet ut /inn i stallen:
Ved mistanke om smittsom sykdom, bør man vurdere behovet for å stanse trafikk inn og ut
av berørt stall inntil situasjonen er klarlagt. Rådfør med arrangørens veterinær.

•

Rengjørings- og desinfeksjonsmidler:
Ha et fast sted for nødvendige rengjørings- og desinfeksjonsmidler. Beskriv i
beredskapsplanen hvor dette er og sørg for eventuell påfylling ved behov.

•

Isolasjonsmuligheter:
Isolasjon av berørt hest/hester er et viktig tiltak. Kartlegg mulighetene for dette og ha denne
løsningen klar før arrangement.

•

Liste over deltagende hester
Oversikt over deltagende hester og kontaktinformasjon til ansvarlige personer er viktig.

•

Skisse over oppstallingen
Oversikt over hvor hver enkelt hest står er viktig når det gjelder å forstå en smittesituasjon
og til å hindre/begrense videre smitte. Lag en skisse slik at man fysisk kan se hvor hestene er
oppstallet under arrangementet. Oppdater med eventuelle endringer underveis.

