Bijlage 2
LEIDRAAD OMTRENT QUARANTAINE IN ERKENDE INSTELLINGEN

Quarantainevoorschriften moeten steeds worden opgesteld in functie van de gehouden diersoorten.
Het is aan de verantwoordelijke dierenarts van de erkende instelling om de nodige procedures
hieromtrent uit te werken. In gevallen waar isolatie niet mogelijk is (diersoorten die niet solitair kunnen
gehouden worden) kan co-isolatie worden toegepast.
Als quarantainevoorziening kan ook een deel van de ‘normale’ infrastructuur gebruikt worden, op
voorwaarde dat deze aan alle voorschriften voldoet en duidelijk afgebakend is van de rest van de
voorzieningen.
De quarantainevoorzieningen moeten zich niet noodzakelijk op het terrein van de erkende instelling
bevinden. Er kan ook gebruik gemaakt worden van de quarantainevoorzieningen van een andere
erkende instelling, op voorwaarde dat dit duidelijk vermeld staat in de procedures hieromtrent.
1) Infrastructuur:
 De infrastructuur van de quarantainevoorzieningen is duidelijk afgescheiden van de
‘gewone’ huisvesting van de andere dieren (muur, hek,…);
 Dieren kunnen geïsoleerd en gefixeerd worden voor (klinisch) onderzoek en
eventuele bemonstering (bijv. bloedafname);
 De toegang tot de quarantaine beschikt over een ‘dubbele deur-systeem’, met
voldoende ruimte tussen beide deuren, om ontsnappen van dieren te voorkomen. De
toegang kan op slot worden gedaan;
 Er is duidelijk aangegeven dat het om een quarantainevoorziening gaat en dat
onbevoegden geen toegang hebben;
 Er is een hygiënesluis waar het personeel van kledij en schoeisel kan wisselen, waar
de handen kunnen worden gewassen en gedesinfecteerd en waar de schoenen
kunnen worden gereinigd en ontsmet;
 Alle dieren die aanwezig zijn in de quarantainevoorziening kunnen steeds goed
geïnspecteerd worden (voldoende licht, enz.);
 Alle materiaal is reinig- en ontsmetbaar (met uitzondering van paddocks met zand,
aarde, gras,…);
 Afval afkomstig van de quarantainevoorzieningen kan afzonderlijk opgeslagen
worden.
2) Observatie:
 Alle dieren worden minstens 1 keer per dag gecontroleerd;
 Personeel dat werkzaam is in de quarantainevoorzieningen wordt hiertoe speciaal
aangeduid;
 Alle personeel is geschoold en heeft ervaring met de betreffende diersoorten;
 Elke abnormaliteit wordt genoteerd in het register en gemeld aan de verantwoordelijke
dierenarts;
 Er is een specifiek protocol voor post-mortemonderzoek op dieren die gestorven zijn
tijdens hun verblijf in quarantaine.
3) Er wordt een ‘all-in/all-out’-principe toegepast bij binnenkomst en vertrek van de dieren in/uit
de quarantainevoorziening. Wanneer dieren toch op verschillende tijdstippen de
quarantainevoorziening binnen komen, duurt de quarantaine voor alle dieren net zo lang als
nodig is voor de laatst binnengebracht dieren.

4) Hygiëne:
 In de quarantainevoorzieningen wordt steeds speciaal daartoe voorziene kledij
gedragen. Bij het binnengaan en het verlaten van de quarantainevoorzieningen wordt
steeds van kledij en schoeisel gewisseld. De schoenen worden altijd gereinigd en
ontsmet;
 Alle materiaal dat in de quarantainevoorzieningen wordt gebruikt, blijft daar;
 Er is een procedure voor reiniging en ontsmetting van de quarantainevoorzieningen
voor en na elk gebruik. Hierbij wordt ook een periode van leegstand voorzien (meestal
7 dagen, afhankelijk van het gebruikte product);
 Knaagdieren, insecten, wilde vogels en andere wilde dieren moeten zo veel mogelijk
buiten worden gehouden.
5) Registers:
 Alle relevante informatie wordt genoteerd: identificatie van de dieren, data van
binnenkomst en vertrek, uitgevoerde onderzoeken, vaststellingen tijdens de
observaties, (preventieve) behandelingen, enz.;
 Er is een ‘logboek’ waarin vermeld wordt wie de quarantainevoorzieningen betreedt
en wanneer;
 Alle registers worden minimum 10 jaar bewaard.

