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Wirus tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) (po polsku: wirus brunatnej wyboistości owoców pomidora) jest wirusem przenoszonym
mechanicznie, który łatwo rozprzestrzenia się poprzez czynności związame z uprawą, soki roślinne i ludzi. Ten wirus roślinny, podobnie jak inne
wirusy roślinne, nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Zadbaj o to, że posiadasz wystarczającą wiedzę na temat środków higieny i różnych chorób w uprawie pomidorów. Więcej
informacji na temat wirusa ToBRFV możesz znaleźć w arkuszu informacyjnym.

W ciągu tego samego dnia odwiedź tylko firmę/siedzibę swojego pracodawcy, tzn. w tym samym dniu nie odzwiedzaj innych
producentów pomidorów bądź siedzib innych firm związanych z pomidorami.

Nie wnoś ze sobą żadnego materiału roślinnego ani owoców na teren firmy. To oznacza również zakaz wnoszenia pomidorów
pochodzących z innych zródeł w lunchu/drugim śniadaniu.

Postępuj zgodnie z firmowym protokołem mycia i dezynfekcji. Umyj ręce dobrze przed i po wizycie w firmie i poświęć
wystarczająco dużo czasu i uwagi na matę dezynfekcyjną (samo chodzenie po niej nie wystarczy).

Zakładaj nową lub czystą (firmową) odzież każdego dnia roboczego. Poza tym postępuj zgodnie z instrukcjami wydanymi przez
firmę dotyczącymi odzieży. W przypadku zakażenia zastosowanie mogą mieć dodatkowe zasady.

Ścisłe przestrzeganie zasad higieny jest niezbędne; upewnij się, że wszystko, co jest wnoszone do szklarni, jest zdezynfekowane.

W szklarni nie noś biżuterii ani zegarka. Okulary należy przed wejściem do szklarni oczyścić ściereczką dezynfekującą.

Używaj wyłącznie jednorazowych chusteczek higienicznych i wyrzucaj je natychmiast po użyciu. Nie wkładaj ich do kieszeni
ubrania.

Nie wnoś na teren szklarni telefonu (komórkowego), laptopa czy długopisu i papieru. Jeśli konieczne jest zabranie telefonu do
szklarni, upewnij się, że znajduje się on w zamkniętym i zdezynfekowanym plastikowym pokrowcu/etui.

Zadbaj, żeby czynności wykonywane w ramach jednego dnia pracy odbywały się w na terenie tego samego działu. Jeśli jednak
konieczna jest zmiana działu, zastosuj ponownie zasady dotyczace wejścia na teren szklarni. Dotyczy to zarówno wejścia jak i
wyjścia ze szklarni, na przykład po wizycie w stołówce.

Używaj do każdej alejki/rzędu nowych rękawic i "nowych" zdezynfekowanych narzędzi.

Regularnie sprawdzaj rośliny i natychmiast zgłaszaj, gdy zobaczysz roślinę odbiegającą / wyróżniającą się swoim wyglądem.

Nie wynoś materiału roślinnego ze szklarni.

Podczas pobierania próbek upewnij się, że materiał do pobierania próbek opakowany jest podwójnie (otoczony jest podwójną
warstwą opakowania). Zdezynfekuj zewnętrzną stronę tego opakowania.

Postępuj zgodnie z instrukcjami firmy dotyczącymi noszenia odzieży roboczej również przy opuszczaniu szklarni, myj ręce i
dezynfekuj buty.

