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• Curățați-vă și dezinfectați-vă cizmele –
aruncați acoperitorii de cizme!
• Scoateți-vă hainele de lucru!
• Spălați-vă foarte bine pe mâini cu apă
caldă și săpun.
• Ștergeți-vă mâinile cu un prosop de hârtie!
• Dezinfectați-vă mâinile cu spirt la care s-a
adăugat glicerol după ce v-ați spălat pe
mâini – dar abia după ce mâinile vă sunt
complet uscate! Trebuie să vă frecați
mâinile timp de cel puțin 30 de secunde
pentru a ucide bacteria LA-MRSA.
• Faceți întotdeauna o baie la locul dvs. de
muncă la sfârșitul unei zile de lucru!
• Puneți-vă haine curate care trebuie ținute
într-o încăpere închisă, astfel încât să nu
fie “contaminate” cu MRSA din praf!
• Evitați să intrați cu lucruri în zona
grajdurilor și să scoateți lucruri din zona
grajdurilor, de exemplu un telefon mobil!

6SăODUHDKDLQHORUGHOXFUX
• Spălați hainele la cel puțin 60 de grade la locul de muncă.
• Dacă hainele trebuie spălate în afara locului de muncă, ele
trebuie transportate în pungi închise.
• Evitați să amestecați hainele de lucru cu alte haine.
Folosiți dezinfectant de mâini imediat după ce ați atins
hainele de lucru.
&HULQΌHOHLPSXVHGH,QVSHFΌLD
0XQFLL
• ,QIRUPDΌLDQJDMDΌLLGHVSUHULVFXULOHVSHFLDOHOHJDWHGH
PXQFDGHVIăΊXUDWă.
• Dați instrucțiuni privind spălarea grajdului, modul în
care trebuie procedat la ieșirea din grajd și spălarea
hainelor de lucru.

CE SUNT STAFILOCOCII
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CE ESTE MRSA?

MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus =
Staphylococcus Aureus rezistent la Meticilină) sunt bacterii
cu stafilococ, care au dezvoltat rezistență (au devenit
rezistente) față de penicilinele antistafilococice obișnuite.
MRSA produce același gen de infecție ca stafilococii
nerezistenți, așa cum este descris mai sus. Dar dacă o
persoană are o infecție cu MRSA, ea trebuie tratată cu
antibiotice speciale. Există multe tipuri diferite de MRSA,
dintre care unul este LA-MRSA (MRSA 398).

CE ESTE LA-MRSA (MRSA 398)?

MRSA 398 (MRSA asociată animalelor de fermă sau LAMRSA) reprezintă un anumit tip de bacterii cu stafilococ
rezistente întâlnite la animalele domestice, în special la
porci, și care pot fi transmise de la animale la om. Dacă
o persoană muncește la o fermă de porci, persoana riscă să
fie purtătoare a bacteriei MRSA. MRSA poate fi transmisă de
la om la om. Infecțiile cu MRSA trebuie să fie tratate cu
antibiotice speciale (penicilina stafilococică obișnuită nu are
efect) și de aceea, este important ca persoana în cauză să
fie examinată dacă face o infecție.
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Faceți în așa fel încât în afară de Evaluarea locului de
muncă (APV) obișnuită să se redacteze și o Evaluare a
locului de muncă din punct de vedere biologic în care
sunt descrise anumite riscuri de contaminare atunci
când se lucrează cu animale contaminate cu MRSA și în
care se arată cum se previne răspândirea MRSA.

În caz de contact frecvent cu LA-MRSA În
cazul contactului zilnic sau frecvent cu porcii, există
riscul expunerii repetate la MRSA. De aceea, nu
trebuie în general să se facă tratamentul necesar
îndepărtării bacteriei decât dacă persoana în cauză
încetează complet munca în grajdurile de porci.
Dacă membrii gospodăriei care nu intră frecvent în
grajduri, sunt diagnosticați pozitiv, se recomandă
tratamentul pentru a scăpa de bacterie.
În cazul contactului cu un medic/un spital

Dacă o persoană are nevoie de medic/spital, este
important să informeze că lucrează la o fermă de
porci și că ar putea fi purtătoare de MRSA. În acest
fel, persoana primește tratamentul potrivit și
personalul medical are posibilitatea de a preveni
răspândirea eventuală a MRSA.

Despre gravide

Nu există descrieri privind un risc mărit de complicații
la gravide sau la fetus purtători de MRSA.
În acest context trebuie remarcat faptul că 20-30% din
toate persoanele sunt purtătoare de Staphylococcus
aureus. Acest lucru nu constituie un motiv pentru care
să se aplice măsuri de prevenție în cazul gravidității sau
nașterii.

Informații suplimentare

Inspecția Muncii impune cerințele de mai sus
angajatorilor și recomandă de asemenea respectarea
liniilor directoare stabilite de Direcția generală a
sănătății.
Site-ul Direcției generale a sănătății despre: MRSA,
Ghid privind prevenirea raspândirii MRSA și MRSA la
porci. A se consulta de asemenea site-ul:
www.baujordtilbord.dk despre MRSA și AT-Vejledning
A.1.9 – Ghidul A.1.9 al Inspecției Muncii privind
amenajarea locurilor de muncă fixe.
Prezentul ghid referitor la prezența MRSA la fermele
de porci a fost elaborat de către Comisia pentru
mediul muncii în agricultură în colaborare cu
Landbrug & Fødevarer. Ghidul a fost conceput pentru
a fi atârnat în grajdurile de porci și poate fi procurat
de la: BAU Jord til Bord și de la: Landbrug &
Fødevarer. Ghidul poate fi descărcat de pe site-urile
www.baujordtilbord.dk, www.lf.dk și www.seges.dk.

Eventuale întrebări trebuie adresate secretariatului
Comisiei pentru mediul muncii în agricultură la
telefon: 87 40 34 00.
Inspecția Muncii a primit și parcurs acest Ghid și
consideră conținutul lui ca fiind în conformitate cu
legislația privind mediul muncii. Inspecția Muncii nu a
evaluat decât Ghidul în forma lui actuală și nu s-a
pronunțat asupra întrebării dacă el acoperă toate
subiectele relevante în domeniul respectiv. De
asemenea, Inspecția Muncii a formulat o rezervă
legată de dezvoltarea tehnologică.
Direcția generală a sănătății și Statens Serum Institut
au primit Ghidul pentru consultare.

