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I dette nyhedsbrev kan du læse om hvordan Dyrlæger & Ko forebygger spredning af Covid-19, om Coronavirus
hos kvæg og til sidst om de nyeste tiltag fra myndighedernes side i kampen mod Salmonella dublin.

Dyrlægen på besøg under Coronaepidemien
Vi arbejder stort set som vi plejer, men dog med nogle
mindre justeringer. Dette skyldes hensynet til dyresundheden, dyrevelfærden, fødevaresikkerheden og
sidst – men ikke mindst – servicen og fagligheden overfor vore mange kunder og deres dyr.
I Dyrlæger & Ko har vi følgende anbefalinger i forbindelse med dyrlægebesøg under Corona-epidemien
(anbefalinger gælder både dyrlæge og landmand):
✓ Alle besøg laves i stalden eller udenfor. Dvs. ingen
køkkenbordsmøder eller møder i andre rum med
begrænset ventilation.
✓ Hold afstand. Er det ikke muligt, så vend hovedet
hver sin vej.
✓ Brug handsker.
✓ Hyppig håndvask eller handskeskift.
✓ Host og nys i ærmet.
✓ Bliv hjemme hvis du har symptomer på sygdom
eller hvis du har været sammen med smittede personer.
✓ Færrest mulige personer deltager i besøgene.
I øvrigt retter vi os selvfølgelig efter myndighedernes
retningslinjer og anbefalinger, og skulle der komme nye
tiltag eller andet, så vil vi tilpasse os løbende.
Smitte med Covid-19 mellem dyr og mennesker
Med den nuværende viden er der intet, der tyder på, at
dyr kan smittes med Covid-19. Dyrene udgør således
ikke en smittekilde.
Den eneste rolle dyrene kan have, er ved passiv smittespredning. Dette kan ske hvis levende virus er spredt
udover en ko ved eksempelvis et host/nys og en anden
person så herefter rører koen og efterfølgende kommer sine fingre i næsen eller munden. En ko kan således passivt overføre smitten. På samme måde som en
papkasse eller en hvilken som helst anden overflade.
Det er dog begrænset hvor længe virus kan leve udenpå en ko.
Dyrlæger & Ko i medierne
Du kan altid læse faglige artikler og andet nyt på vores
Facebook facebook.com/dyrlaegerogko og på vores
hjemmeside www.dyrlaegerogko.dk

Find spørgsmål og svar på Sundhedsstyrelsens side
om coronavirus på: sst.dk/da/corona
Eller ring til Sundhedsstyrelsens hotline på
telefon 70 20 02 33
Kan køer få Corona virus?
Ja, det kan de, men Corona virus hos kvæg smitter
ikke til mennesker, fordi det ikke er samme type virus.
Kvægets Corona virus er også kendt som sygdomsbetegnelsen Vinterdysenteri. Tidligere var det en almindelig kendt sygdom hos voksent kvæg i vintermånederne. Dyrene fik høj feber og blodig diarre, men oftest med god prognose for overlevelse og fortsat produktion.
I dag ses Coronavirus hos kvæg oftest som årsag til
spædkalvediarre. Der er udviklet en vaccine, som kan
hjælpe spædkalve mod at blive syge af Coronavirus.
Vaccinen har mange år bag sig og den har vist sig at
have effekt. Vaccinen sælges under navnene Rotavecc
Corona og Lactovac. Vaccinen gives til den højdrægtige ko. Herefter virker den på to fronter: Dels ved at
niveauet af antistoffer mod Coronavirus i råmælken
stiger betragteligt og dels ved at koen udskiller mindre
virus i forbindelse med kælvning. Ved en u-vaccineret
ko er det normalt at udskillelse af virus i gødningen
stiger markant i forbindelse med kælvning.
Nye tiltag i kampen mod Salmonella dublin
Fra den 1. januar 2020 er alle besætninger i status 2
og 3 under offentlig tilsyn. Det betyder blandt andet,
at det pålægges besætningsejer kun at have nødvendige besøg og begrænse al ekstern kontakt. Nødvendige besøg er defineret som blandt andet dyrlæge,
inseminør og klovbeskærer. Det er besætningsejers
ansvar at informere ovennævnte om at besætningen
er i status 2 eller 3. Det vil sige der er oplysningspligt.
Det er de besøgendes pligt at planlægge deres rute
således, at disse besætninger besøges sidst på ruten.

