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PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA RY

Elintarvikevarastojen ohjeet varautumisesta lintuinfluenssaan
Tämän ohjeen tarkoitus on tehostaa ja yhdenmukaistaa eräitä
lintuinfluenssatilanteessa tarvittavia välttämättömiä toimenpiteitä
elintarviketeollisuuden ja kaupan varastoissa ja niihin rinnastettavissa tiloissa,
joissa säilytetään ja käsitellään elintarvikkeita.
1. Perehdyttäminen
Varaston omavalvontavastaava on velvollinen lukemaan nämä ohjeet sekä
oheisen Kysymyksiä ja vastauksia – koosteen ja perehdyttämään varaston
henkilökunnan. Omavalvontavastaavan ja varastossa työnjohdosta vastaavan
tulee valvoa ohjeen noudattamista ja varmistaa, että ohjeen edellyttämät
järjestelyt ovat toteutettavissa varastotilassa.
Omavalvontavastaavan tulee varmistaa, että myös varaston yhteistyökumppanit,
kuten kuljettajat noudattavat näitä ohjeita.
2. Henkilökohtainen hygienia
Käsienpesu on tärkeää suojautumisessa lintuinfluenssaa vastaan. Toistaiseksi
tavalliset käsienpesuaineet riittävät, mutta mikäli tilanne pahenee, on
varauduttava käyttämään desinfiointiaineita käsienpesussa.
Käsien puhtauden ohella erityistä huomiota on kiinnitettävä työssä käytettävän
suojavaatetuksen ja jalkineiden puhtauteen ja säilytykseen
omavalvontasuunnitelman mukaisesti.
3. Lintujen pääsyn estäminen varastotiloihin ja lintujen poistaminen
Lintuja ei saa päästää varastotiloihin. Ulko-ovia ja ikkunoita ei saa pitää auki
tarpeettomasti. Varaston ovi aukaistaan vasta sen jälkeen, kun ajoneuvon lasti on
valmis purettavaksi. Varaston ovi suljetaan välittömästi lastauksen/purun jälkeen.
Lintujen pesiminen tulee estää rakenteissa.
Varastoon päässeet linnut on poistettava viipymättä.
4. Kuolleet linnut
Jos varastoista tai piha-alueelta löytyy kuolleita lintuja, on ne poistettava.
Kuolleisiin lintuihin ei saa koskea paljain käsin, vaan kädet tulee suojata
suojahansikkailla tai muovipussilla. Kuollut lintu suljetaan muovipussiin. Myös
suojahansikkaita käytettäessä linnut suljetaan muovipussiin. Kuolleita lintuja

2
4.4.2006
sisältävät suljetut muovipussit laitetaan heti sekajäteastioihin. Kädet tulee pestä
desinfioivalla pesuaineella kuolleiden lintujen käsittelyn jälkeen.

5. Tuotteiden suojaaminen ja ulosteiden siivoaminen
Asiakkaille toimitettavien tavaroiden puhtaus on varmistettava.
Havaitut lintujen ulosteet siivotaan välittömästi pyyhkimällä. Kädet tulee suojata
suojahansikkailla ulosteita siivottaessa. Käytetyt hansikkaat, kertakäyttöinen
lattiapyyhe ja ulosteet laitetaan sekajäteastioihin. Kädet tulee pestä ulosteiden
siivoamisen jälkeen.
Jos linnut ovat päässeet varotoimista huolimatta nokkimaan tuotteita, kyseiset
tuotteet poistetaan ja hävitetään. Lähetysalueelle toimitetut pakkaamattomat hevituotteet suojataan muovikelmulla.
6. Kuormankantajat (esim. laatikot, rullakot ja lavat)
Kierrätettävät kuljetuslaatikot, joissa kuljetetaan elintarvikkeita, on säilytettävä
suojatussa tilassa niin, etteivät linnut pääse likaamaan laatikoita. Likaantuneita
kuormankantajia ei käytetä, vaan ne toimitetaan puhdistettavaksi.
7. Materiaalinen valmius
Varaston omavalvontavastaavan tulee huolehtia siitä, että tässä ohjeessa mainitut
toimenpiteet on mahdollista toteuttaa. Hänen tulee varmistaa, että
henkilökohtaisen hygienian ja puhtauden sekä suojautumisen osalta tarvittavat
välineet ja materiaalit (puhdistusaineet, desinfiointiaineet, puhdistus- ja
suojavälineet) ovat varastohenkilöstön saatavilla, ja että henkilöstö tietää mistä
ko. materiaalia saa.
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KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA LINTUINFLUENSSASTA VARASTOISSA
TYÖSKENTELEVILLE
1. Voiko tartunnan saada sairasta tai kuollutta lintua paljain käsin
koskiessaan?
Kyllä. Lintuinfluenssa on kuitenkin lintujen tauti, joka tarttuu erittäin huonosti
ihmiseen.
2. Voiko tartunnan saada linnun ulosteesta?
Lintuinfluenssa saattaa tarttua tuoreesta linnun ulosteesta, jos lintu kantaa H5N1lintuinfluenssavirusta. Kuitenkin myös kuivaa ulostetta käsitellään varmuuden
vuoksi oheisen ohjeen kohdassa 5 kuvatulla tavalla. Maailmassa ei ole kuitenkaan
todettu yhtään tautitapausta, joka olisi saatu luonnonlintujen ulosteiden
välityksellä. Luonnonlintujen ulosteessa voi esiintyä myös muita terveydelle
vaarallisia bakteereita, kuten salmonellaa.
3. Voiko tartunnan saada varastossa työskennellessään muutoin kuin lintua
koskemalla tai linnun ulosteen välityksellä, esimerkiksi hedelmien ja
vihannesten pesuveden tai hyönteisten välityksellä?
Ei.
4. Kuinka pitkään lintuinfluenssavirus säilyy varasto-olosuhteissa?
Tarkkaa aikaa ei voida sanoa. Virukset säilyttävät taudinaiheuttamiskykynsä
kuitenkin paremmin viileässä ja kosteassa ympäristössä kuin kuivassa ja
kuumassa.
5. Mitä tehdään lintujen nokkimille tuotteille?
Hävitetään yrityksen yleisten jätteenkäsittelyohjeiden mukaisesti.
6. Mitä tehdään lintujen ulosteiden tahrimille pakatuille tuotteille?
Uloste siivotaan välittömästi pyyhkimällä pakkauksesta oheisen ohjeen kohdassa
5 esitetyllä tavalla.
7. Mitä tehdään lintujen ulosteiden tahrimille pakkaamattomille tuotteille?
Hävitetään ulosteen tahrimat tuotteet yrityksen yleisten jätteenkäsittelyohjeiden
mukaisesti. Koko tuote-erää ei tarvitse hävittää, jos vain osa tuotteista on
tahriutunut.
8. Mitä tehdään lintujen ulosteiden tahrimille konteille?
Kontteja avatessa käytetään tarvittaessa suojahansikkaita. Kädet pestään niiden
tahriutuessa oheisen ohjeen kohdassa 2 esitetyllä tavalla.
9. Mitä tehdään lintujen ulosteiden tahrimille lavoille, rullakoille ja
laatikoille?
Noudatetaan varaston omavalvontasuunnitelmaa.
10. Miten linnut poistetaan varastosta?
Noudatetaan varaston omavalvontasuunnitelmaa.

