
Efter samtal med SVA så har vi satt samman lite info. 

 

Alla djur som har varit i kontakt med det smittade djuret bör avlivas. 

Ett smittat djur behöver inte visa symptom för att smitta, de bär med sig smittan ändå. 

 

Då importerna satt i samma bil hem och satt i samma rum under en tid så betyder det att alla djuren 

har smittan, troligtvis bara en tidsfråga innan fler djur visar symptom, om de alls gör det. 

 

Tyvärr är det så att tumörerna inte alltid syns utanpå djuret utan det kan ha tumörer inne i kroppen. 

 

En karantän kan inte hållas i en lägenhet på det sättet som önskas då papovan är en droppsmitta, det 

sätter sig i våra kläder, håret osv, man kan alltså bära med sig viruset till andra djur. 

Smittan överlever utanför värden. Dvs den ”går i ide” tills en ny värd dyker upp. Det finns dock inga 

fakta på hur länge viruset gör det bara att den gör detta.  

Smittan sätter sig i hårsäckarna på hamstern, så den kan smitta via mjäll, ett hårstrå , damm,sandbad 

ect. 

En godkänd karatän innebär att djren ska vara isolerade från andra djur. Stå i täckta burar så som 

akvarie eller dyna. De skall stå på tidningspapper som inte kan flyga runt å sprida smitta. De får ej ha 

sandbad. Varje individ ska ha enskild foderpåse. Det skall finnas tillgång till rinnande vatten i rummet 

för  vattenflaskor ect. Den som sköter om djuren ska ha handskar på sig som slängs omelebart 

efteråt.  Även skyddskläder/arbetskläder på sig.   

 

För att karantän ska fungera så bör man helst ha dem i olika hus, duscha och byta kläder mellan 

husen. 

För rengörning av burar med mera räcker inte vanligt medel. Viruset överlever korin och även uv ljus. 

Det kan räcka att använda vircon men det finns även andra medel som är starkare. Tyvärr vet vi ej var 

dessa finns att inskaffa så vår rekomendation blir då att använda vircon och att sedan sätta undan  

burar i minst 1 år för att garantera att smittan är död.  

Vi fick även rådet at ställa in alla utställningar under året för guldhamster. 

 

 


