
 

Priloga 3 
 

NAČELA IN POSTOPKI ZA ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJO 

 

1. Splošna načela in postopki: 

a) čiščenje in dezinfekcija in kadar je potrebno tudi ukrepi za uničenje glodalcev in insektov, 

morajo biti izvedeni pod uradnim nadzorom in v skladu z navodili uradnega veterinarja; 

b) dezinfekcijska sredstva in uporabljene koncentracije le - teh, morajo biti uradno potrjeni s 

strani VURS; 

c) učinkovitost dezinficiensov je potrebno preveriti pred uporabo, saj učinkovitost določenih 

sredstev upada s časom shranjevanja; 

d) izbor dezinficiensa in način dezinfekcije sta odvisna od vrste objektov in vozil, ki jih je 

potrebno razkužiti; 

e) pogoji, pod katerimi se uporabljajo sredstva za razmaščevanje in dezinfekcijo, morajo biti 

takšni, da se uporabnost sredstev ne zmanjša. Predvsem je potrebno upoštevati tehnične 

parametre proizvajalca, kot so pritisk, minimalna temperatura in zahtevan čas delovanja sredstva; 

f) ne glede na uporabljen dezinficiens je potrebno upoštevati naslednja splošna načela: 

- temeljita prepojitev nastilja in gnoja z dezinficiensom, 

- temeljito mehanično čiščenje tal, ramp in sten po odstranitvi , kjer je to mogoče, opreme in 

napeljave, da se prepreč slabši učinek čiščenja in dezinfekcije, 

- nadaljnja aplikacija dezinficiensa za minimalen čas delovanja, ki je določen v priporočilih 

proizvajalca, 

- voda, ki je bila uporabljena v postopku čiščenja, mora biti odstranjena na način, s katerim se 

prepreči širjenje virusa in v skladu z navodili uradnega veterinarja; 

g) na površinah, kjer se uporablja čiščenje s tekočinami pod pritiskom, je potrebno preprečiti 

naknadno kontaminacijo že očiščenih površin; 

h) potrebno je oprati, razkužiti ali uničiti opremo, napeljave, pribor, ki bi lahko bili okuženi; 

i) potrebno je preprečiti naknadno kontaminacijo; 

j) postopek čiščenja in dezinfekcije mora biti dokumentiran  na gospodarstvu ali v vozilu, kjer je 

bilo čiščenje in dezinfekcija opravljeno ter kjer je to potrebno, potrjen s strani uradnega 

veterinarja; 

 

2. Posebni postopki čiščenja in dezinfekcije na okuženih gospodarstvih: 

a) predhodno čiščenje in dezinfekcija: 

- med pokončanjem živali je potrebno izvesti vse ukrepe, da se izognemo ali povsem 

zmanjšamo širjenje virusa klasične prašičje kuge; to med drugim vključuje začasno 

namestitev opreme za dezinfekcijo, zaloge zaščitne obleke, prhe, dekontaminacijo 

uporabljene opreme in pribora ter prekinitev električnega napajanja prezračevalnega sistema, 

- trupla pokončanih živali je treba poškropiti z dezinficiensom, 

- za prevoz trupel iz okuženega gospodarstva, je treba uporabiti nepropustne in zaprte 

kontejnerje,  

- po odstranitvi trupel prašičev, je treba objekte, kjer so bili nastanjeni prašiči ter vse ostale 

dele gospodarstva, dvorišča, ki so se kontaminirali med pobijanjem, klanjem ali 

postmortalnim pregledom, poškropiti z odobrenim dezinficiensom, 

- vsa tkiva ali kri, ki se je lahko razlila med klanjem ali postmortalnim pregledom, morajo 



biti previdno zbrana in neškodljivo uničena skupaj s trupli, 

- uporabljeni dezinficiens mora ostati obdelanih površinah vsaj 24 ur; 

b) končno čiščenje in dezinfekcija: 

- gnoj in uporabljen nastil je potrebno odstraniti in ustrezno obdelati, 

- maščobe in umazanijo je potrebno z vseh površin odstraniti z uporabo sredstev za 

razmaščevanje in površine oprati z vodo, 

- po pranju z vodo sledi nadaljnje škropljenje dezinficiensa, 

- po 7 dneh je potrebno objekte ponovno očistiti s sredstvom za razmaščevanje, sprati z vodo, 

poškropiti z dezinficiensom in ponovno sprati z vodo. 

 

3. Dezinfekcija kontaminiranega nastilja, gnoja in gnojevke: 

a) gnoj in uporabljen nastilj je potrebno kompostirati, poškropiti z dezinficiensom in pustiti vsaj 

42 dni ali uničiti z zažiganjem ali zakopavanjem; 

b) gnojevko je treba shraniti najmanj za 42 dni po zadnjem dodajanju infektivnega materiala, 

razen če veterinarski inšpektor dovoli krajše obdobje shranjevanje za gnojevko, ki je bila 

tretirana v skladu z navodili uradnega veterinarja za uničenje virusa. 

 

4. V primeru objektov za prosto rejo lahko VURS določi specifične postopke za  čiščenje in 

dezinfekcijo, pri čemer je potrebno upoštevati tip objektov in klimatske pogoje. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


