PROVTAGNINGSINSTRUKTION

Så här tar du ett miljöprov i fjäderstallar
INLEDNING
Som en del av EU:s zoonoslagstiftning, skall alla fjäderfäuppfödare ta miljöprover från
fjäderfäflockar och sockprovtagning är rekommenderad som en av de vedertagna metoderna.
PROVTAGNING FÖR SOCKPROVTAGNING:

Provtagningsmaterial som erhålls av SYNLAB är för insamling av
miljöprover i fjäderfäbesättningar som ska testas för Salmonella.
Provtagningsmaterialet består av två eller fem par sockprover
som ligger i en tunn plastpåse, en eller två kraftigare påsar
samt ett biosafekuvert.

PROVTAGNING, STEG FÖR STEG

1. Gå in i huset till området där provet ska tas.
2. Öppna upp påsen med provmaterialet som erhållits av SGS.
3. Ta fram den kraftigare plastpåsen och märk den med provets märkning samt datum.
Golvytan där provtagning ska ske kan fördelas i passande sektioner vilket avgör hur
många provsockor som skall användas.
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4.
5.
6.
7.

Fukta sockorna med kranvatten och tag på provsockorna på skorna/stövlarna.
Tag på provsockorna på skorna/stövlarna.
Gå runt i det valda området för att samla in prov.
När provtagningen är klar avlägsnas provsockorna försiktigt.
Sockorna kan vändas
8. ut och in för att behålla det insamlade materialet.
9. Lägg provsockorna i den kraftiga plastpåsen och rulla ihop påsen
utan att försluta den. Detta för att sockorna inte ska åka ut ur
påsen under transporten till lab.
OBS vid fem par sockor fördelas sockorna i två
kraftigare påsar, 5 sockor i varje.
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10. Stoppa den inrullade påsen i den tunnare påsen och knyt en knut på mitten av påsen.
11. Om etikett används, lägg både påsen och etiketten i det vadderade kuvertet.
Klistra INTE etiketten på påsen utan låt den ligga löst. Om följesedel används lägg både påsen
och följesedeln i det vadderade kuvertet. Kontrollera märkningen på påsen och fyll i
följesedeln/etiketten. För att underlätta för oss är vi tacksamma om ni skriver tydligt på
följesedeln/etiketten.
Om fler prov ska tas från samma hus repetera steg 4-8 ovan.
12. Skicka in provet/proverna till SYNLAB i Linköping.

POOLNING AV PROV
•
•

2 par sockprover poolas till 1 prov
5 par sockprover poolas till 2 prov
(= 2 påsar med 5 sockor i varje)
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