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1. Hur lång tid överlever virus utanför värden.  

       Svar : Vet ej med säkerhet,  men minst 3 månader. 

2. Kan andra djur bära med sig smitta? 

Svar : Ja, de blir inte själva smittade men viruset kan ha ”landat” på det andra 

djuret och därigenom smitta andra. 

3. Hur länge lever viruset på burar etc 

Svar: Vet ej med säkerhet, men minst 3 månader. 

4. Kan människor bära med sig smitta 

Svar : Ja, i kläder och hår. 

5. Kan man bära med sig smitta om man hälsar på i ett hem med virus. 

Svar: Ja, i kläder och hår. 

6. Hur många % blir inte sjuka men bär på viruset? 

Svar: Alla som har varit i kontakt med ett sjukt djur bär smittan. 

 Men hur många procent är svårt att säga. 

7. Hur många % överlever smittan  

Svar : I första generationen Är det inte många som överlever.  Men för varje 

generation som BÄR smitta men inte blir sjuka är det fler som överlever. Detta 

betyder inte att de inte smittas bara att de överlever MED smitta. 

8. Påverkas fertiliteten på hamstrarna som bär smitta 

Svar: Så länge inte de inre organen har påverkats så kan självklart reproducera 

sig. 

9. Smittas hamstrarna om de bor i samma rum? 

Svar: Ja  

10. Hur ser smittvägen ut om man har de smittade i samma hus men olika rum? 

Svar: De smittas genom hårstrå, dammpartiklar m.m  

Det är en droppsmitta men små partiklar av droppsmittan kan färdas långt. 

11. Finns det möjlighet att hamsterns eget försvar, kan döda viruset. Och blir då en 

smittat ej smittbärare 

Svar:  Nej Det enda som händer är att hamster inte blir sjuk. 
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12. Finns det någon möjliget att avgöra om en hamster är smittad. Ex blodprov 

Svar: Nej, däremot kan man testa om det finns virus i kroppen på hamstern men 

det talar inte om vilket virus. 

13. Vi har hört att det finns ett PCR test utomlands, där man kan se smittan, finns det 

något sådant i Sverige. 

Svar: Se ovan 

14. Hur anser du att vi skall hantera zoo hamstrar?  

Svar : Då imazoo beställer in djur från bland annat holland finns det risk att de 

kan vara infekterade därmed borde man sätta sig själv i karatän just nu. 

15. Finns vaccin? 

 Svar: Nej  

16. Anser du att vi kan arrangera Guldhamster uts, och isf, hur skall vi göra för att 

minimera risk för smitta. 

Svar: Nej 

17. Hur kommer det sig att vi får olika svar från SVA ang detta virus 

Svar:  Vi har inte gett olika svar, det ända är en tolkning på vad som har sagts dvs 

Har djuret och ägare varit i kontakt med smitta finns troligen smittan i hela 

kenneln OM man inte hållt en strikt karatän med alla de regler och 

rekommendationer som tillkommer till det. 

18. Vilka decifitions medel bör vi använda för att minska risk för spridning    

Svar : Vircon 

19. Hur skall rengöringen se ut för att få bort smittan? 

Svar: Använda starka desifiseringsmedel som är virusdödande inte 

bakteriedödande ( alchogel  tar bara bakterier tex) Slänga matskålar, sandlådor, 

hus mm. 

20. Hur anser du att man skall räkna karantän? 

Svar: Från när man får in hamstern 8,5 mån framåt.  

21. När en hamster har dött, skall man då räkna 8,5 mån därifrån.  

Svar: Det beror på , när det smittade djuret kom in i aveln. 

22. Eller 8,5 mån från man upptäckt att hamstern är smittad?  
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Svar: Djuret har ju smittat hela tiden även innan djuret visar symtom 

23. När anser du att en uppfödare kan känna sig säker på att inte ha smittan 

Svar : Smittan kan överleva utanför värden i flera månader. Detta gör att det blir 

svårt att svara på men minst 3 månader . 
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