
FECAVA Key Recommendations for Hygiene and 

Infection Control in Veterinary Practice

PREVENT INFECTION

Effective implementation of hygienic measures is essential to prevent and 

contain the transmission of nosocomial infections to animals and humans 

both within veterinary settings and in the community.
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CLEAN AND DISINFECT HANDS

Proper hand hygiene is key in the control of nosocomial infections in practice.

WASH HANDS

Using water and pH friendly, non-medicated soap

• At the start and end of the working day.
• After visiting the toilet.
• Before and after eating or smoking.
• When visibly soiled.
• After handling animal fluids and excretions.
• Before aseptic or invasive procedures in combination with disinfection.
DISINFECT HANDS

(use alcohol-based hand sanitizers (prEN 1500 Compliant)

• That are dry and clean.
• Before and after handling each patient.
• Before and after gloving.
• Before touching equipment, door handles and
  keyboards.

No jewelry (rings, bracelets), wristwatches, nail polish 

or fake nails should be worn. Nails should be kept 

short and clean.

USE GLOVES

When handling diseased or carrier animals with known or suspected 

contagious disease, including parasitic infestations.

When handling animals with known or suspected antimicrobial resistant 

infections.

When handling all wounds.

When contact with blood, body fluids, secretions, excretions and mucous 
membranes is possible.

During surgery or when asepsis is required (double gloving during draping. 
Use sterile gloves)

Change gloves between each individual patient and when visibly 

contaminated.

Change gloves when moving from dirty to clean procedures on the same 

patient.

Change gloves before touching equipment, door 
handles and keyboards.

Clean hands before and after glove wear.

Wearing gloves is not a substitute for hand hygiene!

WEAR PROTECTIVE CLOTHING

Use dedicated hospital clothing and do not handle animals in private 

clothes. To ensure that hands and forearms can be kept clean 

short-sleeved lab coats or scrubs should be worn at all times when 

handling patients. Protective clothing should not be worn outside the 

working environment or dedicated areas.

ADDITIONAL PROTECTIVE CLOTHING

Masks, hair caps, sterile gowns and gloves should be used for surgical 

and invasive procedures. 

Plastic aprons, gloves and masks are required when handling:
• Patients with known or suspected contagious disease.
• Potentially contaminated fluids and secretions.
Change the additional protective clothing:
• Between patients.
• When moving between wards, isolation and
  intensive care units.

SURGICAL PREPARATION

Dedicated surgical area scrubs, caps and masks must be worn by all 

personnel in theatre

The operating room must only be used for surgical procedures.

Clip (don´t shave) surgical sites just before surgery in a separate area. 

Vacuum loose hair. Clean and disinfect clippers between each patient.

Skin preparation after clipping using antibacterial soap with water 

followed by alcohol & chlorhexidine. Use gloves.
1. Wash the surgical site until household clean with nonmedicated soap

    before the actual disinfection is begun

2. Disinfect the skin using antimicrobial soap with water, allow for

    appropriate contact time of minimally 3 minutes.

3. Rinse or wipe with alcohol or alcohol with active ingredients.

Only use sterilized instruments. Autoclave if possible. Cold sterilization 

only under exceptional circumstances.
Prevent animal from licking, scratching or otherwise

traumatizing the surgical site.

Handle wounds and bandage changes with clean or 

aseptic technique.

• 

CLEAN AND DISINFECT PREMISES

Use approved cleaning products and disinfectants for veterinary premises

and follow label instructions. Use gloves. For equipment, follow the 
recommendations from the manufacturers.

SURFACES AND EQUIPMENT

• Clean and disinfect before and after each patient and when visibly soiled
or contaminated.

• Clean and disinfect door handles, keyboards, light switches, phones,
anaesthetic monitors on a daily / regular basis.

COMMON AREAS (ENTRANCES, RECEPTION, WAITING ROOMS 

AND CORRIDORS)

• Clean and disinfect daily and when visibly soiled or contaminated.
WARDS, ISOLATION AND INTENSIVE CARE UNITS

• Clean and disinfect before and after each patient
and when visibly soiled or contaminated. Consider

fumigation disinfection on a regular basis

TRAIN ALL STAFF / TRIAGE STAFF

TRAIN ALL STAFF

Train and encourage all staff to understand and comply with good hygiene

practices. Correct hygiene is not difficult if everyone is aware of its 

importance.

Develop written hygiene protocols (display prominently) and appoint a 

member of staff with responsibility for promoting and enforcing hygiene 

practices.

Establish thorough in-house training of staff and encourage attendance 

at continuing education courses on hygiene.

Establish an in-house cleaning and disinfection routine with rotation of 

areas to keep whole hospital clean

TRIAGE STAFF

Provide separate kennels for infectious and elective

patients

Be particularly attentive to dermatology cases 

Distant site infections are a major risk factor for 

surgical site infections; Treat animals affected with 

skin diseases or that have distant wounds before 

performing elective surgeries

LAUNDER CLOTHING AND BEDDING

Scrubs and lab coats - daily and when visibly soiled or contaminated.

Bedding and animal blankets - between each patient and when visibly

soiled or contaminated.

Laundry should be done on the premises or by a professional company.

Remove any gross visible soiling contamination prior to washing (use 

gloves).

Wash at 60°C and dry at high temperature to eliminate infectious 

organisms.

Maintain clear separation between dirty and clean areas in laundry room 

to avoid cross-contamination.

Store clean laundry in dedicated areas.
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EDUCATE PET OWNERS

Use printed documentation (leaflets, posters) & face to face 

communication.

To ensure good hygiene practices during clinical visits and following 

contact with their animal in their homes.

To support veterinary efforts in improving hygiene and responsible use of 

antimicrobials with good adherence to prescribed therapies.

To convey better understanding of the public health implications of 

zoonotic and antimicrobial resistant infections in pets.
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FECAVA pagrindinės veterinarijos praktikos higienos ir
infekcijų kontrolės rekomendacijos

ŠVARIOS IR DEZINFEKUOTOS RANKOS VILKĖKITE APSAUGINIUS DRABUŽIUS ŠVARIOS IR DEZINFEKUOTOS PATALPOS

DĖVĖKITE PIRŠTINES CHIRURGINIS PASIRUOŠIMAS SKALBKITE DRABUŽIUS IR PATALYNĘ ŠVIESKITE GYVŪNŲ SAVININKUS

TRENIRUOKITE VISĄ PERSONALĄ /
TRIAŽO PERSONALĄ

Tinkama rankų higiena yra svarbiausia kontroliuojant hospitalines infekcijas

PLAUKITE RANKAS
Naudodami vandenį ir 
• Darbo dienos pradžioje ir pabaigoje.
• Po apsilankymo tualete.

• Prieš aseptines ar invazines procedūras kartu su dezinfekavimu.

• Prieš ir po valgio ar rūkymo.
• Kai matomas nešvarumas.
• Pašalinę gyvūninius skysčius ir ekskrementus.

DEZINFEKUOKITE RANKAS
(naudokite alkoholio pagrindu pagamintas rankų dezinfekavimo priemones
atitinkančias prEN 1500 reikalavimus)) 

• Sausas ir švarias.
• Prieš ir po kiekvieno paciento.
• Prieš ir po pirštinių dėvėjimo.
• Prieš liečiant įrangą, durų rankenas ir klaviatūras.

Negalima dėvėti papuošalų (žiedų, apyrankių),

Nagai turi būti trumpi ir švarūs.
rankinių laikrodžių, nagų lakų ar netikrų nagų. 

medicinines pižamas. Apsauginės aprangos negalima dėvėti už darbo aplink-
os ar tam skirtų vietų.

drabužiais. Siekiant užtikrinti, kad rankos ir dilbiai būtų švarūs, dirbant su pa-
Dėvėkite  specialią medicininę  aprangą ir  negydykite gyvūnų su asmeninias

cientais,  visada reikia  dėvėti labaratorinius  paltus trumpomis rankovėmis ar 

PAPILDOMA APSAUGINĖ APRANGA
Chirurginėms ir invazinėms procedūroms reikia naudoti kaukes, galvos kepu- 
raites, sterilius chalatus ir pirštines.

Dėvėti plastikines prijuostes, pirštines ir kaukes reikia, kai:
• Pacientai, turi žinomą ar įtariamą užkrečiamą ligą.

Pakeiskite papildomą apsauginę aprangą:
• Tarp pacientų.
• Dirbant tarp palatų, izoliacijos ir 

intensyviosios terapijos skyriuose.

• Galimai užteršti skysčiai ir išskyros.

Veterinarijos patalpose naudokite patvirtintas valymo ir dezinfekavimo prie- 
mones ir laikykitės etiketėje nurodytų instrukcijų. Mūvėkite pirštines. Laiky-
kitės gamintojo rekomendacijų dėl įrangos.

PAVIRŠIAI IR ĮRANGA
• Valykite ir dezinfekuokite prieš kiekvieną pacientą ir po jo, taip pat kai jis

šviesos jungiklius, telefonus, anestezijos monitorius.
• Kasdien / reguliariai valykite ir dezinfekuokite durų rankenas, klaviatūras,
yra akivaizdžiai purvinas ar užkrėstas.

DORIAI)
BENDROSIOS ERDVĖS (ĮĖJIMAI, PRIĖMIMAS, LAUKIAMASIS IR KORI-

• Valykite ir dezinfekuokite kiekvieną dieną, kai pastebimai sutepta ar užteršta.

PALATOS, IZOLIAVIMO IR INTENSYVIOS

• Valykite ir dezinfekuokite prieš kiekvieną pacientą ir po
TERAPIJOS PADALINIAI

jo, taip pat kai jis yra akivaizdžiai purvinas ar užkrėstas.
Apsvarstykite fumigaciją. 

Mokykite ir skatinkite visus darbuotojus suprasti ir laikytis geros higienos prak-
tikos. Teisinga higiena nėra sunku, jei visi supranta jos svarbą.

TRENIRUOKITE VISĄ PERSONALĄ

• Parengti rašytinius higienos protokolus (gerai matomus) ir paskirti darbuotoją,

• Įdiekite vidaus valymo ir dezinfekavimo tvarką, kad visa ligoninė būtų švari.
mokymo kursuose higienos klausimais.

• Skatinkite išsamų personalo mokymą namuose ir skatinkite dalyvauti tęstinio 
atsakingą už higienos praktikos propagavimą ir vykdymą.

TRIAŽO PERSONALAS

• Būkite ypač atidūs dermatologiniams atvejams
• Distant site infekcijos yra pagrindinis rizikos veiksnys

chirurginėms infekcijoms (pataisyti);
Prieš atlikdami planines operacijas, gydykite gyvūnus
sergančius odos ligomis arba distant wounds 

• Tvarkant gyvūnus, kuriems yra žinomos arba įtariamos atsparios antimikro-

• Kai yra sąlytis su krauju, kūno skysčiais, sekrecijom, išskyromis ir gleivinė- 

• Keiskite pirštines prieš kiekvieną pacientą ir kai jos yra akivaizdžiai užterš- 

• Operacijos  metu  arba kai  reikalinga aseptika  (dėvėkite dvejas pirštines. 

• Pakeiskite pirštines prieš liesdami įrangą, durų rankenas

• Keiskite pirštines, kai tam pačiam pacientui atliekamos procedūros nuo ne-

binėms medžiagoms infekcijos.

mis.

• Tvarkant visas žaizdas.

Naudokite sterilias pirštines).

tos.

švarių procedūrų į švarias.

ir klaviatūras.

Nusiplaukite rankas prieš ir po pirštinių dėvėjimo.
Pirštinių dėvėjimas nėra rankų higienos pakaitalas!

• Visas operacinėje  esantis  personalas privalo dėvėti medicinines  pižamas, 
kepurėles ir kaukes.

• Operacinė turi būti naudojama tik chirurginėms procedūroms.
• Atskiroje vietoje prieš operaciją nukirpkite (neskuskite) vietą, kurią operuosite.

kite žirkles.
Susiurbkite nukirptus plaukus. Tarp kiekvieno paciento išvalykite ir dezinfekuo-

• Odos paruošimas po kirpimo naudojant antibakterinį muilą su vandeniu, pas- 
kui alkoholiu ir chlorheksidinu. Mūvėkite pirštines.

1. Prieš pradėdami tikrąją dezinfekciją, nuplaukite vietą, kurią operuosite ne-
medikamentiniu muilu.

2. Dezinfekuokite odą antimikrobiniu muilu su vandeniu mažiausiai 3 minutes.

• Naudokite tik sterilizuotus instrumentus. Naudokite autoklavą jei įmanoma. 
entais.

3. Nuplaukite arba nuvalykite alkoholiu arba alkoholiu su veikliaisiais ingredi-

Šaltas sterilizavimas tik išimtinėmis aplinkybėmis.
• Neleiskite gyvūnui laižyti, kasyti ar kitaip traumatizuo-

ti vietą, kurią operuosite.
• Tvarkykite žaizdas ir tvarsčių keitimus naudodami

aseptikos techniką.

• Skalbkite medicinines pižamas ir laboratoriniai paltus - kasdien ir kai akivaiz-

• Skalbkite patalynę ir gyvūnų antklodes - tarp kiekvieno paciento ir kai jos yra 
akivaizdžiai suteptos ir užterštos.

džiai sutepti ir užteršti.

• Prieš skalbdami pašalinkite visus matomus nešvarumus (naudokite pirštines).

• Skalbimas turėtų būti atliktas klinikoje arba profesionalios įmonės. 

• Skalbkite 60 ° C temperatūroje ir džiovinkite  aukštoje temperatūroje, kad  pa-
šalintumėte infekcinius organizmus.

• Laikykite nešvarius ir švarius skalbinius atskirai, kad išvengtumėte kryžminio 
užterštumo.

• Švarius skalbinius laikykite tam skirtose vietose.

Naudokite spausdintą dokumentaciją (lankstinukus, plakatus) ir tiesioginį ben-
dravimą, kad:

• Užtikrintumėte gerą higienos praktiką klinikinių vizitų metu ir tolimesniu kontak-
tu su gyvūnu namuose metu.

• Remtumėte veterinarijos pastangas gerinant higieną ir atsakingą  antimikrobi-
nių medžiagų naudojimą gerai laikantis paskirtų gydymo būdų.

• Geriau suprasti zoonozėms ir antimikrobinėms medžiagoms atsparių naminių 
gyvūnėlių infekcijų padarinius visuomenės sveikatai.

IŠVENKITE INFEKCIJŲ
contain the transmission of nosocomial infections to animals and humans 

Veiksmingas higienos priemonių įgyvendinimas yra būtinas siekiant užkirsti

tiek veterinarijos įstaigose, tiek bendruomenėje.
kelią hospitalinių infekcijų perdavimui gyvūnams ir žmonėms

• Pasirūpinkite atskira vieta, skirta laikyti infekuotus ir (įtariamus patients)

• Sergančių gyvūnų ir gyvūnų nršioyoju gydymas, kai itariama ka jie serga už-
krečiama liga iskaitant parazitozės. įskaitant parazitinius užkrėtimus 

Išversta į Lietuvių kalbą LSGVGA tarybos pavedimu. Atsakingas už vertima Doc. Jakovas Šengautas ( Volnius, 2020 m.) 




