HANDLEIDING VOOR HET OPRUIMEN VAN DOOD
GEVONDEN WILDE (WATER)VOGELS
1 van 1

Deze handleiding is bedoeld voor medewerkers van de Dierenambulance, de Dierenbescherming en
overige organisaties die worden ingezet bij het ophalen, verpakken en vervoeren van de kadavers van
wilde (water)vogels.
Het H5N8 virus dat momenteel wordt aangetoond bij wilde (water)vogels is voor zover nu bekend, niet
gevaarlijk voor de mens. Toch is het belangrijk om wel de nodige hygiënemaatregelen in acht te nemen.
Bij (water)vogels die in de vrije natuur zijn gestorven aan de vogelgriep, zal het virus vooral aanwezig
zijn in de vogelpoep. Contact hiermee moet dus zoveel mogelijk voorkomen worden.
Als u onderstaande hygiënische maatregelen volgt, is de kans dat u in contact komt met het virus
zo klein mogelijk.
De Dierenambulance, Dierenbescherming en overige organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het
voorhanden hebben van de volgende materialen:

Wegwerpoverall

Latex wegwerphandschoenen

Werkhandschoenen

Stevige plastic overschoenen

Mondkapje (minimaal FFP2 klasse)

Sterillium

Kadaverzakken

Tie wraps of tape

Schep, blik en schepnet

Vuilniszakken
WERKWIJZE

De medewerker zorgt voor vertrek dat alle benodigde materialen in de auto liggen en een duidelijke
scheiding van schoon en vuil in de auto.

Bij aankomst op de locatie waar de kadavers liggen, trekt de medewerker de bovenstaande
persoonlijke beschermingsmiddelen aan. Over de eigen schoenen worden stevige plastic
overschoenen gedragen.

Kadavers NOOIT met blote handen aanraken. Raap de kadavers met een schep, blik of schepnet op
en stop deze in een binnenstebuiten gekeerde kadaverzak. Maak de kadaverzak goed dicht met een
tie wrap of tape.

Inspecteer tevens de directe omgeving rond de kadavers op zieke en/of dode dieren.

Na het verzamelen van de kadavers ontsmet u de handen met Sterillium. U trekt de persoonlijke
beschermingsmiddelen uit, stopt deze in een vuilniszak en maakt de zak goed dicht.

Hierna ontsmet u nogmaals de handen met Sterillium.

De zak met kadavers, vuilniszak met persoonlijke beschermingsmiddelen én de gebruikte
materialen worden aan de buitenzijde besproeid met Sterillium.

De zak met kadavers en de vuilniszak worden op een reinigbare ondergrond in het vuile gedeelte
van de auto vervoerd en vervolgens afgeleverd bij een kadaververzamelpunt van de gemeente.

Bij meer dan drie verse kadavers van watervogels op één locatie gevonden òf meer dan 20
kadavers van andere vogelsoorten, dient u contact op te nemen met de NVWA op
telefoonnummer 045-5463188 voor eventuele nadere instructies. Geef bij de melding duidelijk
aan:
Uw naam, organisatie en telefoonnummer
Vindplaats, adres, postcode en plaatsnaam
Diersoort(en)
Aantal kadavers per vindplaats
ZIEKTE NA OPRUIMEN VAN DODE WILDE (WATER)VOGELS
Mocht u binnen 10 dagen na in contact te zijn geweest met kadavers van wilde (water)vogels toch
griepklachten krijgen, neem dan contact op met uw huisarts of de GGD. Vertel dan dat er mogelijk
contact is geweest met kadavers van wilde (water)vogels. Meld het ook bij de werkgever en de
bedrijfsarts.
Deze handleiding is afgestemd met het Landelijk Coördinatiecentrum Infectieziektebestrijding van
het RIVM te Bilthoven
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