
Smittebeskyttelse er et fælles ansvar for alle på 
og omkring din bedrift. Besøgende skal have at 
vide, hvilke forventninger der er til dem, og her 
kan tydelig skiltning ved indgangen og påbud om 
tøj- og støvleskift være en stor hjælp.

De fleste aktuelle sygdomme i dansk kvægbrug 
smitter med gødningsforurening eller savl og 
spyt. Hvis vi kan undgå, at det flyttes rundt mel-
lem besætninger, vil risikoen ved at lade eksternt 
servicepersonale komme ind i din besætning 
være meget lille. Den mest effektive måde at for-
hindre spredning af smitte på er ved at skifte til 
besætningens egne støvler og overtrækstøj. Det 
kan være en lang kittel eller kedeldragt. For ar-
bejdssikkerhedens og arbejdsglædens skyld er det 
vigtigt, at udstyret passer i størrelse og er rent og 
tørt. Specielt om efteråret og i løbet af vinteren er 

sidstnævnte vigtigt, da dit servicepersonale – in-
seminør og dyrlæge – ofte besøger mange besæt-
ninger på en dag. Giv dem mulighed for at få en 
grundig håndvask med sæbe, et rent håndklæde 
eller papir og sørg for, at de kan vaske udstyr og 
støvler i lunkent vand med sæbe og børste. 
  
Rent praktisk er det en god ide at tage en snak 
med dit servicepersonale om, hvordan tøj og 
støvler opbevares for, at det kan bruges. Få også 
en snak om, hvor overtrækstøj placeres, når det 
trænger til vask. De bedste løsninger findes i fæl-
lesskab.   

Vikshop forhandler en lang række produkter, der 
kan hjælpe dig med at forbedre smittebeskyttel-
sen på din bedrift.    

Pakken kan bestilles på info@vikshop.dk eller på tlf. 30 38 00 29

 

PRIS STATPAKKE KR. 3.170,-

RABAT kr. 275,-

DIN PRIS KR. 2.895,-

Startpakke 
Smittebeskyttelse

101349 
2 stk. Dacronkittel - praksiskittel  
- smittekitler
Str. 100, 104, 108, 112, 116, 120    

100026

1 stk. Forklæde 
Str. 110/120/130

     

100240

1 stk. Omklædningsrist    

 

100250

1 stk. Skilt ”Ingen Adgang”

101312

1 stk. Sko/Støvletørrer (300W)  
til 2 par sko/støvler  

100115/100247 
3 par Sikkerhedsstøvler  
Bekina eller Dunlop 
Str. 36-49

100786 
Ophæng til 3 par støvler 
- galvaniseret stål   

250,-

1.080,-

210,-

750,-

105,-

740,-

35,-

VikShop: 30 38 00 29

Priserne er ekskl. moms, Leveringstid 1-2 dage. 
Direkte levering: Fragtfri ved køb for 750,-

Smittebeskyttelse – her er VikShop en del af løsningen


