Viktig informasjon om veterinærtjenesten i Folldal.
Dette gjelder fra dags dato og inntil videre, og er relatert til pandemien Covid-19.
Det er svært viktig at vi gjør det vi kan for å holde hjulene i gang, dvs holde oss friske og ikke
havne i karantene. Vi ber derfor ALLE som vil komme i kontakt med oss om å ringe 62490910,
IKKE kom innom veterinærkontoret uten at dette er avtalt på forhånd.
Veterinærvakta fortsetter som vanlig.
Stordyr
Vi vil i utgangspunktet fortsette dagpraksisen som normalt med noen forholdsregler:

•

•
•
•

All ikke-akutt praksis der minst 1 meters avstand mellom folk ikke er mulig utgår inntil
videre.
Inseminering av storfe kan som regel gjøres uten at bonden er tilstede om dyret fikseres på
forhånd, eller at det legges til rette for at vi enkelt kan gjøre det sjøl (sjukebinge + kraftfôr +
fanghekk). I tilfeller der dyra er urolige så hjelper det ofte at bonden er i fjøset uten at vi
trenger å ha nærkontakt.
Avhorning av kalver løses ved at kalvene skilles fra de som ikke skal avhornes og samles i
egen binge og skjøteledning legges fram. Da klarer vi oss uten videre assistanse.
Ved ordinære sjukebesøk (mastitt, mjølkefeber osv) så er det oftest hensiktsmessig at
bonden er til stede. Da passer vi på å holde god avstand.
Ved mer krevende oppdrag som fødselshjelp, børframfall mm vil det være vanskeligere å
holde avstand. Da må vi gjøre det beste ut av det, dvs bruke hansker, munnbind o.l.

Hvis vi skal møte deg i fjøset så er det veldig viktig at vi møtes nettopp i fjøset, IKKE kom ut til
bilen og IKKE møt oss i smitteslusa/fjøsgangen eller på fjøskontoret. Det skal ikke være flere
personer i fjøset enn nødvendig når vi er der, dvs som regel ikke mer enn en person.
ALLE må se over smitteslusa si og påse at det er reint og ryddig, og at såpe og tørkepapir er
tilgjengelig.
Husk å være flink med håndhygiene sjøl også.
Hvis du er sjuk med forkjølelses- eller luftveissymptomer så kan du ikke møte oss. Da må du finne
en som kan stille opp for deg. Dette gjelder selvfølgelig også om du er i karantene.
Smådyr
Du kan ikke møte opp uten avtale. Det er vanskeligere å holde avstand inne på smådyrkontoret og
vi vil i utgangspunktet kun prioritere akutte pasienter. Hvis du får time så kom alene med dyret,
ikke ta med flere personer. Ring, så finner vi en løsning!
Salg av fôr og andre produkter løser vi med å sette ut produktene etter avtale og ta betalt med med
VIPPS eller faktura.
DET ER SVÆRT VIKTIG AT ALLE TAR FORHOLDSREGLER NÅ. HVIS VI BLIR SJUKE
ELLER HAVNER I KARANTENE SÅ STÅR DISTRIKTET UTEN VETERINÆRTJENSTE!

