TEMA|blåtunga

En sista genomgång av gårdens besöksrundor innan veterinärerna kommer.

Här hämtar veterinärerna dagens journaler. Och man noterar på en tavla vilket team, veterinärens namn och vart teamet åker.

En dag med blåtunga
Varje morgon klockan 8.00 samlas man på den operativa ledningscentralen för genomgång av
eventuellt nya spärr- och restriktionsområden, hur fältarbetet har
fungerat, om nya smittade fall
har hittats, fler ledningscentraler,
utökade team, med mera.
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★ Efter genomgången delas man in i
team – tre stycken i varje – en veterinär,
en Blå Stjärna och en person från hemvärnet som nu har ersatts med en perText & foto:
Anita Nilsson

son från ett bemaningsföretag.
När uppdelningen är klar går veterinären till callcentret där personalen har
delat in dagens besöksgårdar i olika områden. Man utgår från gårdarnas geografiska läge, antal djur och vad som
ska göras.
Så långt det är möjligt, är det meningen att de olika teamen ska få lika arbets❮
börda.
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– Idag åker våra team häråt pekar Christina Furuteg, Blå Stjärna, som ansvarar för Blå Stjärnorna på ledningscentralen i Kristianstad med hjälp
av logistikansvarige Anne-Line Scheele.

När veterinären har fått journalerna, ringer han eller hon runt till de olika
lantbrukarna och får en vägbeskrivning.

Under tiden packar Blå Stjärnorna bilarna med material som kommer att behövas under dagen.

En planering över hur man ska köra görs också innan man startar dagens vaccineringar. När allt detta är gjort startar teamen dagens rundor, som
ofta innebär besök hos både får och nötkreatur.
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När man kommer fram till gården tar man på sig skyddskläder. Blå Stjärnan förser sig med sprutor, vaccin och burken som man stoppar använda
kanyler i. Några blodprov tas också i varje besättning, så det gäller att man har provrör med sig.
– Har du allt med nu? frågar Anna Ohlsson, veterinär, Blå Stjärnan, Tom Heidelbach.

Blå Stjärnan assisterar veterinären vid vaccineringen. Ibland är
man inomhus i ett stall …

… och ibland utomhus, det beror på var vaccineringen sker.

Förutom vaccinering tas det blodprov på en del djur. Ibland behöver veterinären assistans med att hålla upp svansen. Här hjälper Blå Stjärnan
Hans Persson till vid blodprovstagning.
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❮
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Efter besöket är det noga att man tvättar stövlarna. Det är mycket noga med hygienen med
tanke på smittorisken.

Under tiden pratar veterinären med lantbrukaren, som oftast har många frågor om blåtunga.

När teamen har fått sina gårdar och åkt ut, är det fortfarande
full fart på callcentret. Hela dagen kommer samtal från oroade
lantbrukare som har olika frågor. En vanlig fråga är, var teamet
blir av?
– Jag ska kontrollera så att ni har blivit inbokade, säger Daniel på callcentret till en lantbrukare som väntar på besök.
Lantbrukaren var inbokad, men efter koll med teamet var de försenade på grund av oroliga djur.

Arbetet är inte slut när man kommer tillbaka till ledningscentralen. Papper
ska fyllas i, journaler ska kopieras, blodprov ska packas, med mera. Det är
långa intensiva dagar för alla som arbetar med blåtungevaccineringen.
Men alla trivs och tycker det är positivt att få hjälpa till med denna viktiga
uppgift.
– Jag har anmält mig till att medverka så många dagar jag kan, säger Paula Sigertz. Det är jätteroligt att få vara med.

Trots tröttheten under kvällsmåltiden hörs många glada skratt. Samhörigheten och gemenskapen frodas.
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