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Frågor och svar om fågelinfluensan
Kan smitta överföras av livsmedel?
Kött av fjäderfä eller fågel och ägg utgör ingen smittorisk. Det har inte påvisats, att
fågelinfluensa skulle överföras till människor via mat. Kött av fjäderfä eller fågel
skall ändå för säkerhets skull genomstekas också på grund av risken för mikrober.
Även om det är osannolikt, att människan skulle smittas av viruset via maten,
förstörs viruset då maten upphettas ordentligt. Normal hygien skall följas då man
hanterar rått fjäderfäkött och skilda redskap och skärbräden skall användas.
Händerna skall alltid tvättas både före och efter rått fjäderfäkött har hanterats.
Kan man äta kött av fjäderfä?
Tillrett kött av fjäderfä kan tryggt ätas.
Kan man äta ägg?
Kokta ägg kan tryggt ätas.
Är alla utländska råvaror och livsmedel trygga?
Importörerna och myndigheterna säkerställer, att produkterna uppfyller EU:s och
Finlands säkerhetskrav.
På vilket sätt har butiken försäkrat sig om, att produkter i sortimentet som
innehåller fjäderfäkött eller ägg är trygga?
Butiken satsar hårt på produktsäkerheten. Övervakningen är av högsta kvalitet i
den finska livsmedelskedjan.
Inhemska produkter
Merparten av de färskvaror som butikerna håller i sitt sortiment innehåller
fjäderfäkött eller ägg av finskt ursprung. I Finland hålls fjäderfä skilt från vilda fåglar
i produktionskedjan för att förhindra fågelinfluensasmitta.
Hur ser man i butiken till, att livsmedlen inte kommer i beröring med fåglar
och avföring från dem i något skede av lagringen, transporten eller i
butikerna?
I butikerna och på anskaffningsbolagen har personalen och samarbetsparterna fått
direktiv om att vara synnerligen noggranna med hygienen i hanteringen av fåglar
och avföring från dem. Lagrens och verksamhetsställenas konstruktioner har också
granskats och åtgärdats, så att det så väl som möjligt förhindras att fåglar kommer
in. Kunden kan lita på att en produkt han köper i butikerna är ren och trygg att
använda.

7.3.2006

2

Hur skall kundvagnarna utanför butikerna hanteras?
Butikens personal ser till, att kundvagnarna är rena. De skall förvaras under tak på
en skilt reserverad plats eller inomhus.
Personalen skall övervaka, att barn inte står i kundvagnarna, för skorna kan smutsa
ned vagnen.
Kan fågelinfluensa finnas i andra produkter än fjäderfäkött eller ägg?
Det är mycket osannolikt, att viruset skulle finnas i något livsmedel. Om man ändå
är orolig, kan produkten värmas i 65 grader några minuter. Grönsaker är det skäl att
tvätta innan de används.
Får man ta in sällskapsdjur i butiken?
Endast ledarhundar kan tas in, övriga djur är det förbjudet att ta med sig in i butiken.

Ytterligare information
Ytterligare information om fågelinfluensan och beredskapen för en
influensapandemi finns på följande webbsidor:
Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel EELA: www.eela.fi eller
http://www.eela.fi/ajankohtaista/muuta_r.html?&Id=1111144400.html
Folkhälsoinstitutet: www.ktl.fi eller
http://www.ktl.fi/portal/suomi/osiot/tietoa_terveydesta/infektiotaudit/lintuinfluenssa/
Jord- och skogsbruksministeriet: www.mmm.fi eller
http://www.mmm.fi/el/art/lintuinfluenssa/
Livsmedelsverket: www.elintarvikevirasto.fi
Social- och hälsovårdsministeriet: www.stm.fi eller
http://www.stm.fi/Resource.phx/vastt/tervh/lintuflunssa/index.htx

Medborgarnas fågelinfluensatelefon: 0800
samtalen är avgiftsfria.
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