VOORZORGEN TE NEMEN BIJ DE MANIPULATIE VAN EEN
VERDACHT KADAVER
Er is weinig risico op een besmetting van de mens verbonden aan het voorzichtig manipuleren van een
kadaver van een dode vogel. Het betreft hier immers geen staalneming, noch een autopsie. Het virus is
weinig terug te vinden aan de buitenkant van het kadaver en het is weinig resistent tegen de
omgevingsinvloeden.
De klassieke voorzorgsmaateregelen i.v.m. de hygiëne dienen te worden gerespecteerd, namelijk het
dragen van latex handschoenen en het wassen en ontsmetten van de handen na het uitvoeren van
behandelingen. Er wordt aangeraden om van kledij te veranderen vooraleer met een andere activiteit
wordt gestart (het dragen van een werkschort of een wegwerpoverall is ideaal). Een eenvoudig
mondmasker en eventueel een bril om de ogen te beschermen worden aanbevolen, maar zijn niet strikt
noodzakelijk indien de kadavers rustig gemanipuleerd worden.
Stevige plastic zakken volstaan om de kadavers weg te bergen en te vervoeren.
De persoon die het kadaver manipuleert mag in geen enkel geval in de 4 dagen na de manipulaties in
contact komen met gedomesticeerd pluimvee of vogels. Dezelfde aanbeveling geldt eveneens voor
andere personen die contact hebben gehad met de kadavers.
Samengevat:
-

Handschoenen dragen bij het behandelen van kadavers (latexhandschoenen zijn ideaal).

-

Het kadaver in een stevige, waterdichte zak plaatsen en hierbij opletten dat de buitenkant van de
zak niet wordt bevuild of besmet.

-

De zak goed afsluiten en in een tweede zak plaatsen.

-

De handschoenen uitdoen door deze binnenste buiten te draaien en ze eveneens in de tweede
plastic zak plaatsen die daarna goed wordt afgesloten.

-

De buitenkant van de tweede zak met zeep of ontsmettingsmiddel behandelen.

-

De zak niet meer openen.

-

Na het kadaver te hebben behandeld en vooraleer voedsel ter hand te nemen, steeds de
handen, onderarmen en nagels wassen met zeep of ontsmettingsmiddel en water.

-

Laarzen of schoeisel steeds goed reinigen en ontsmetten.

-

Vlekken op kledij moeten met zeep en water worden gereinigd. De kledij kan nadien normaal
gewassen worden.

-

Om besmetting van het voertuig te voorkomen, wordt er aangeraden om de zak op een plasticfolie
of in een daartoe geschikte doos te zetten. Indien het voertuig toch vuil geworden is, dan moet dit
gereinigd en ontsmet worden.
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