Ryttermærke 3

Vaccination
Lektion 2
Ca. 15 min
Henvisninger:
HH: s. 74

Smitterisiko
Lektion 3
Ca. 15 min
Henvisninger:
HH.: s. 81-82

Rytteren skal kunne forklare, at hesten skal være vaccineret
mod influenza og stivkrampe samt, at rytteren skal være
vaccineret mod stivkrampe.

Medbring
vaccinationskort fra
forskellige heste, og lad
eleverne studere datoer
Resultatet er tilfredsstillende, når rytteren kan forklare
m.m.
at hesten for at være beskyttet mod influenza skal
Er der heste, der har fået
vaccineres
gentaget
at influenzavaccinen første gang den gives, skal gives
basisvaccinationen, fordi
som en basisvaccination af to vaccinationer med 21 og
de ikke blev vaccineret til
højest 92 dage imellem (For heste påbegyndt
tiden?
basisvaccination efter 31. december 2012 skal der også Er rytterne blevet
gives en Booster-vaccination, denne skal gives tidligst 5
vaccineret mod
måneder og senest 6 måneder og 21 dage efter den
stivkrampe siden
anden basisvaccination)
børnevaccinationerne?
at influenzavaccinen for at blive opretholdt efter
basisvaccination herefter skal gives 1 gang om året.
at der er mange stivkrampebakterier i hestemiljøet,
hvorfor det er vigtigt at både heste og ryttere er
vaccineret
at heste bør vaccineres mod stivkrampe hvert 3.-4. år
at ryttere er stivkrampevaccineret gennem deres
børnevaccinationer, men at den skal genopfriskes ca.
hvert 10. år
Rytteren skal kunne forklare, at der er høj smitterisiko af
Fortæl og lad rytterne
hestesygdommen mellem heste og hvordan rytterens adfærd fortælle om
har betydning for dette.
sygdomstilfælde, hvor der
har været risiko for
Resultatet er tilfredsstillende, når rytteren kan forklare
smitte.
at mange hestesygdomme kan overføres ikke alene
mellem heste men også via mennesker, hestens udstyr
og redskaber
at hvis der er sygdom i andre stalde, bør man undgå at
komme i disse stalde
at bakterier og virus ofte overføres med vores hænder,
og at man derfor skal undgå berøring af fremmede heste
ved f.eks. stævner og dyrskuer
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