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Mål:
Forhindre smittekilder på hjemmene våre.
Det er per i dag ingen forskning som påviser at dyr er smittekilder for covid - 19, se følgende link;
https://www.vetinst.no/nyheter/ingen-mistanke-om-at-dyr-er-smittekilde-for-virussykdommen-covid-19
Dyr har allikevel overflater som kan overføre smitte. Vi skal være påpasselige med hygienetiltak ved
håndtering av våre dyr, nøye håndvask før og etter både hos ansatte og beboere.
Beskrivelse:
Vår leder av dyreassistert omsorg holder seg oppdatert på retningslinjer fra Mattilsynet og
Veterinærinstituttet, Veterinærforeningen o.a. vedr. dyreassisterte intervensjoner og korona.
Spesielt under koronapandemien har dyr på hjemmet blir vurdert som positivt for beboeres mentale helse,
da muligheten for besøk fra pårørende og utflukter ut av hjemmet har blitt redusert. Dyrenes åpenbare
positive effekt i denne situasjonen må vektlegges sammen med at dyrevelferdshensyn i varetas, men ved
en smittesituasjon på hjemmet må hensynet til beboeres helse komme først.
«Villa Skaars «dyreassistert omsorg» omfatter flere metoder og former for interaksjon mellom beboere og
dyr. I den forhøyde smittevernberedskapen som inntil videre ra der gjelder følgende:

Ikke smitte på hjemmet:
Besøksdyr: dette er dyr (hunder) som besøker va re avdelinger sammen med sin eier som frivillige.
Alle besøk med dyr er innstilt inntil videre.
Terapihunder: dette er spesialutdannede hunder og hundeførere som gjør terapeutiske innsatser pa
avdelingene. Førerne er ansatte sykepleiere eller omsorgspersonal i Villa Skaar og følger
smittevernregler pa sin arbeidsplass. I tillegg gjelder følgende: 1: ingen terapihund eller fører kan
arbeide i isolat- eller karanteneavdeling. 2: Terapihunder og deres førere arbeider bare pa sitt Villa
Skaar hjem. 3: god ha ndhygiene skal overholdes før og etter kontakt med hunden og utstyr/leker
som benyttes. 4: utstyr som leker, børste, halsba nd etc skal sprites av før og etter kontakt med
beboer.»I en korononasituasjon med besøksrestriksjoner på hjemmet skal ikke besøkshunder
benyttes
Husdyr er dyr som har sitt hjem pa Villa Skaar og fritt interagerer med beboere. Vi har i dag høns,
katter og akvariefisk som regnes som husdyr. Akvariefisk anses ikke a utgjøre en smitterisiko.
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Akvariet gjøres rent som andre møbler. For katter og høns gjelder følgende: 1: god ha ndhygiene
ma overholdes før og etter kontakt med dyret. 2: dyret skal ikke inn pa karantene-/isolatavdelinger
eller gis mulighet til uhindret a ferdes mellom avdelinger. 3: dyrets mat- og vannska l, samt fo r og
liknende skal oppbevares utenfor karantene-/isolatavdeling
Ved smitte på hjemmet
Gullfisk er ikke berørt av en smittesituasjon
Høner skal ikke være inne i hjemmet men stelles i sitt bur ute
Katt skal omplasseres. Hvert hjem skal ha en plan for dette som også ivaretar dyrevelferd.
Omplassering foretas av bestyrer i samra d med fagansvarlig for dyreassistert omsorg
Terapihund benyttes ikke
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