ANMÄLAN
om besöksverksamhet

Skicka blanketten till länsstyrelsen i ditt län

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd
(SJVFS 2013:14) om förebyggande och särskilda
åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra
spridning av zoonoser och andra smittämnen.

DEL 1 (obligatoriskt att fylla i)
A. Djurhållare
Namn och adress

Person-/organisationsnummer
Telefonnummer (även riktnummer)
Mobiltelefonnummer

E-postadress

B. Uppgifter om verksamheten
Namn på verksamheten och adress

Kommun (er)
Län

DEL 1 - obligatorisk att fylla i

Produktionsplats-/SE-nummer
Ev. tillfällig adress där besöksverksamheten anordnas (fyll i om aktuellt)

C. Anmälningsorsak
Ny verksamhet

Förändring av verksamhet

Verksamheten upphör

Nyanmälan om pågående verksamhet

Datum för start, förändring eller upphörande (år/mån/dag):

D. Typ av verksamhet
Beskriv besöksverksamheten och typ av målgrupp. Ange t.ex. om det är ett lantbruk, 4-H gård, mini-zoo, ridskola, vård-/terapihund etc.
Beskriv målgrupp/er.

E. Målgrupper
Besöksverksamheten riktas mot följande grupper (flera alternativ kan fyllas i):
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Mindre barn (< 5 år)

Barn 5-12 år

Ange vilka djurslag som besökare kan ha direktkontakt med

Barn/ungdomar (13-18 år)

Vuxna

DEL 1 - obl. att fylla i

F. Frekvens
Hur ofta tas besökare emot alternativt kommer djuren till besökare?
Varje vecka

3–12 ggr/år eller fler

Säsongsverksamhet, ange vilken period/år
Alternativt, beskriv

DEL 2 (frivillig att fylla i)
G. Uppgifter om besöksregler som gäller för verksamheten
1.Rutin för handtvätt för besökare vid anläggningen?
I anslutning till djurgrupp
Kallt vatten och flytande
tvål (krav)

Torkmöjlighet av
engångskaraktär (krav)

Handdesinfektion(krav)

Varmt vatten (ej krav)

2. Finns det besöksregler enligt föreskrifterna 9–12 §§ framtagna för att minska risken för smitta mellan djur och människor?
(Besöksreglerna kan se olika ut beroende på djurslag, typ av verksamhet och vilka besökare man riktar sig mot.)
Ja

Nej måste tas fram innan verksamheten startar

DEL 2 - frivillig att fylla i

Finns besöksregler framtagna i skriftlig form?
Ja

Nej

3. På vilket av följande sätt ges informationen till besökarna?
Skriftligen som:
Broschyr/informationsblad

Muntligen:
I samband med varje besök

Skyltar (uppsatta)
Annat sätt, beskriv
4. Hur ges informationen till anställda?
Beskriv informationen till anställda:

5. Hur uppfylls kraven på skyddskläder eller rena kläder för personer vid livsmedelsproducerande anläggningar (allmänt krav)
Informerar innan besök om medtagande av egna
rena skor/stövlar och kläder

Erbjuder gårdens egna skor

Erbjuder skoskydd av engångstyp (s.k. tossor)

Erbjuder gårdens egna kläder

