2018-02-12 VIKTIG

INFORMATION OM KONSTATERAD KVARKA - februari 2018
Tyvärr har hästar på en anläggning i vår närhet insjuknat i konstaterad kvarka.
Människor kan vara smittbärare av olika infektionssjukdomar som drabbar hästar.
Därför är det mycket viktigt att vi alla hjälps åt att skydda våra hästar.
Gunnebo Ryttarsällskap inför nu en hygienrutin för att skydda våra hästar från att
smittas. Det innebär att vi vill be dig att undvik att vistas i stall som drabbats om
du inte absolut måste vara där. Det är det bästa och enklaste sättet att skydda
både hästar och verksamhet.
Vi vädjar till alla som rider hos oss eller vistas i vårt stall att respektera följande:
1. Gå aldrig mellan olika stall i samma skor och kläder utan att tvätta dig
själv och skor/kläder/utrustning noga. Undvik helst att använda samma
skor och kläder i olika stall. Desinficera skor/stövlar med Vircon S när du
lämnar det ena stallet och innan du kommer till nästa. Använd handsprit!
2. Hälsa aldrig på hästar som du inte känner, du kan bli smittbärare utan att
veta om det och sprida sjukdomen till friska hästar.
Vi vet att flera av våra medlemmar/elever också vistas på andra stall (även på de
stall som nu har drabbats). Vi vädjar till alla att respektera hygienrutinen – för alla
hästars skull!
Som ett led i våra försiktighetsåtgärder kommer GRYS fr o m 13 februari 2018 att
tempa alla ridskolehästar dagligen för att tidigt upptäcka ev symtom på infektion.
Förutom att hästarna blir sjuka, kan smittspridning av infektioner innebära en
oerhört svår ekonomisk situation för den verksamhet som drabbas. Gunnebo
Ryttarsällskap har tyvärr erfarenhet av detta då vi drabbades av kvarka i
december 2010. Vi vill inte drabbas igen!
Hjälp oss att förhindra kvarkautbrott på Gunnebo genom att respektera våra
hygienrutiner, både för din, andra människors och alla hästars skull.
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