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Het tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) is een mechanisch overdraagbaar virus dat zich makkelijk verspreidt via teelthandelingen,
plantensap en mensen. Dit plantenvirus vormt, net als andere plantenvirussen, geen enkel gevaar voor de volksgezondheid.

Zorg voor voldoende kennis over hygiënemaatregelen en diverse ziektebeelden in de tomatenteelt. Zie factsheet voor meer
informatie over ToBRFV.

Plan het bezoek aan een tomatenbedrijf/locatie zorgvuldig. Bezoek niet meerdere tomatenbedrijven/locaties op één dag.

Neem geen plantmateriaal of vruchten mee binnen het bedrijf. Dus ook geen tomaten van elders in een lunchpakket.

Volg het was- en desinfectieprotocol van het bedrijf. Was de handen goed voor en na het bezoek en neem voldoende tijd voor
de ontsmettingsmat (alleen overheen lopen is niet voldoende).

Bezoek de kas alleen indien hoogst noodzakelijk.

Draag voor het bezoek aan de kas schone kleding. Trek een nieuwe, eenmalig te gebruiken overall, nieuwe handschoenen en
overlaarzen aan. Gebruik een haarnetje.

Het strikt hanteren van de hygiëneregels is essentieel; zorg dat alles wat de kas in wordt meegenomen gedesinfecteerd is.

Draag in de kas geen sierraden of horloge. Brillen moeten worden schoongemaakt met een desinfectiedoekje voordat de kas
wordt betreden.

Gebruik alleen papieren wegwerpzakdoekjes en gooi deze direct na gebruik weg. Stop ze niet in kledingzakken.

Neem geen (mobiele) telefoon, laptop of pen en papier mee in de kas.

Bezoek maximaal één afdeling en loop nooit van de ene naar de ander afdeling. Volg het protocol opnieuw bij het in- en
uitlopen van de kas, bijvoorbeeld na het bezoek aan de kantine.

Blijf op het hoofdpad indien aanwezigheid tussen het gewas niet noodzakelijk is.

Raak het gewas niet aan.

Bij het signaleren van een afwijkende plant moet dit direct worden gemeld bij het bedrijf.

Neem geen plantmateriaal mee uit de kas.

Zorg bij monstername voor een dubbele verpakking rondom het materiaal voor de monstername. Desinfecteer de buitenkant
van deze verpakking bij het verlaten van de kas.

Trek na het verlaten van de kas de handschoenen vanaf de pols uit, zodat ze binnenstebuiten komen te zitten.

Stop na het verlaten van de kas de gedragen overall, handschoenen, overlaarzen en het haarnetje in een afgesloten zak. Gooi
deze weg in de daarvoor bestemde afvalbak. Was nogmaals de handen, ontsmet de schoenen en raak daarna niets meer aan
binnen het bedrijf.

