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Gæster i stalden
Vejledning til børn og voksne

Bakterier og vira findes overalt i verden. Dyr har dyrebakterier og dyrevira.  
Mennesker har menneskebakterier og menneskevira. Hvis mennesker og dyr bytter bakterier  

eller vira, kan de risikere at blive syge. For alles skyld – både dyr og menneskers –  
er der nogle regler, du skal følge, når du besøger grise i en stald.

Stalden er åben for gæster  
i de lyse måneder

Du må besøge grise, der lever i en stald, i månederne: 
maj, juni, juli, august, september og oktober.  

Hvis du føler dig syg og/eller har feber, skal du 
vente med at være gæst, til du er frisk igen.  

Ikke fodre –  
ikke spise i nærheden

Du må ikke fodre grisene. Evt. medbragt  
mad og drikke skal du holde i tasken.  

Det må ikke komme med i stalden. 

Vask og desinficer hænder
Vask dine hænder grundigt med  

skum, og skrub i minimum 15 sekunder.  
Skyl og tør i engangshåndklæde. Når dine  

hænder er helt tørre, smører du dem  
grundigt ind i hånddesinfektion.
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Tag sko og overtrækstøj på
Tag overtræksdragt samt overtrækssko eller - 

støvler på, inden du går ind i stalden. 

Hold afstand 
Du må ikke røre grisene. Hvis du skal nyse  

eller hoste, så husk at løfte armen op for munden,  
så du nyser i ærmet.
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Tag sko og overtrækstøj af
Når du kommer ud af stalden, så tag  

overtræksdragt og -støvler af. Støvler og dragter  
skal blive på gården. Spørg landmanden,  

hvor du skal aflevere det.

Vask og desinficer hænder igen
Til sidst skal du vaske dine hænder grundigt igen.  
Brug minimum 15 sekunder med skum og skrub.  

Skyl og tør i engangshåndklæde. Når dine hænder er helt 
tørre, smører du dem grundigt ind i hånddesinfektion.
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