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• Gloves should be worn when handling infected tissue or
wounds.

This poster has been made by the Federation of European Companion
Animal Veterinary Associations (FECAVA) in collaboration with the
Bella Moss Foundation.

FECAVA WORKING GROUP ON HYGIENE AND THE USE OF ANTIMICROBIALS IN VETERINARY PRACTICE © OCTOBER 2018

