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Pandemin påverkar oss alla
Den senaste månaden och säkert flera månader 
framöver har, och kommer att präglas av obe-
haglig och oroväckande information om Corona 
och covid-19. 
     I princip allt i samhället och vardagen har stannat 
av och vi läser om sjuka, smittade, konkurser, per-
mitterade och arbetslösa. Ingen kan i dag svara på 
vad som händer framöver, när pandemin mattas av, 
och vi kan återgå till en mer normal tillvaro. Det är 
tufft och oroväckande.
    Inom SHK i Södertälje har klubben följt Folkhäl-
somyndighetens rekommendationer om möten, 
hygien och begränsande kontakter. Klubben re-
kommenderar även kursdeltagare att inte träffas i 
klubbstugan utan bara ha aktiviteterna utomhus.
    Inom SHK Södertälje följer vi Riksklubbens re-
kommenda-
tioner om 
att begränsa 
s a m m a n -
komster till 
max tio per-
soner. Våra 
kurser har 
som regel 
färre än tio 
d e l t a g a r e 
och pågår 
utomhus, så 
vi arrange-
rar kurser 
och utbildningar enligt plan. 
  Gänget som brukar träffas på onsdagarna för spår- 
och sökträning är fortsatt aktiva. Oavsett väder. Följ 
rapporteringen från myndigheterna och iaktta god 
handhygien och visa omsorg om dina närmaste. 
   Följ även SHK:s sociala kanaler, hemsida, Face-
book och medlemsmejl.

Husdjur bidrar inte till smittspridning
Det finns ett flertal typer av coronavirus hos oli-
ka djurslag. De typer av coronavirus som ses hos 
svenska djur ska inte förväxlas med det nya corona-
virus som orsakar sjukdom hos människa. De typer 
av coronavirus som djur i till exempel Sverige bär på 
orsakar normalt inte heller sjukdom hos människor.  
    Det finns i dagsläget inget som tyder på att hus-
djur kan sprida smitta eller bli sjuka av det nya 
coronaviruset SARS-CoV-2 som spridits från Kina. 
    De typer av coronavirus som djur, i till exempel 
Sverige, bär på orsakar normalt inte heller sjukdom 
hos människor. Coronavirus hos hundar orsakas 
främst av att hundarna lever i ohälsosamma miljö-

er. Detta är 
framförallt 
fallet med 
h e r r e l ö -
sa hun-
dar som 
är mycket 
s å r b a r a . 
Om man 
adopterar 
ett djur är 
det där-
för viktigt att avmaska och uppdate-
ra alla vaccinationer. Förebyggande är 
det bästa sättet att bibehålla god hälsa. 
    Rapporterna om att man påvisat arvsmassa från 
SARS-CoV-2 hos två kliniskt friska hundar i Hong-
kong ändrar inte denna bedömning. Det är i dags-
läget inte heller klarlagt ifall hundarna bar på en 
aktiv infektion eller inte. Man vet att djur kan plocka 
upp såväl virus som bakterier från miljön och bära 
dessa tillfälligt utan att utveckla infektion eller sjuk-
dom, och utan att kunna sprida smittan vidare. 
    God hygien är alltid viktigt. Tvätta händerna innan 
och efter umgänge med djur och rengör med jämna 
mellanrum ytor där djur befinner sig, exempelvis sov-
platser. Diska mat- och vattenskålar regelbundet. 
    Om ditt djur visar symtom från luftvägarna (hos-
ta, nysningar, andningsbesvär) eller blir allmänpå-
verkat bör du kontakta veterinär. Håll djuret isolerat 
tills ni vet vad som orsakar symtomen. Luftvägs-
symtom hos husdjur orsakas vanligen av kända 
virus- eller bakterieinfektioner såsom kennelhosta 
och kattsnuva; dessa smittar inte människor.  
Källor: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)  
och AniCura

Värmesinnet är hundens sjätte sinne
Har du någonsin undrat varför hundnosar är kalla 
och våta? En ny studie kan ha hittat svaret. En 
grupp forskare har funnit bevis för att hundnosar 
är känsliga för värmestrålning.



    Nu har ett internationellt forskarlag bestående 
av forskare från Lund och Budapest upptäckt ett 
helt nytt sinne hos hundar, värmesinnet. Redan på 
avstånd känner hundens kalla nos värme, både 
från andra djur och människor.
    Ett av testerna visade att hundar kan göra 
skillnad på objekt med olika temperaturer utan 
att se eller lukta på dem. Man mätte även hun-
dars hjärnaktivitet och upptäckte aktivitet i vänster 
hjärnhalva, som man kopplar samman med käns-
ligheten för värmestrålning. Nosens väta och låga 
temperatur jämfört med övriga kroppen tros höra 
ihop med den nyupptäckta färdigheten.  
    Forskargruppen, vars medlemmar är verksam-
ma vid universitet i Lund, Budapest och Bremen, 
publicerar sin studie i tidsskriften Scientific Re-
ports.
   – Det har tagit lång tid för oss människor att 
upptäcka det här, det är ju 15 000 år sedan som 
människa och hund började leva sida vid sida på 
jorden och hela den tiden har vi varit omedvetna 
om den här förmågan hos hunden, säger Ronald 
Kröger, professor vid Lunds universitet. 
    Källa: Härliga Hund

Ninja presenterar sig
”Hej, jag heter Ninja, tre månader och är ny hos 
familjen Väisänen. Jag är liksom min kompis Suki 
en finsk lapphund, eller ”glapphund” som min mat-
te brukar säga. Jag tror att hon säger så för att vi 
gärna pratar mycket och kanske lite högljutt emel-
lanåt. 
   För det mesta är jag en pigg och glad krabat och 
jag älskar att driva både Suki och min matte till 
vansinne. Det gör jag främst genom att inte sova 
på nätterna och för att jag kissar och bajsar hej vilt 
överallt, fast jag är rätt så duktig på att uträtta mina 

”ärenden” på tidningar som Matte strategiskt lagt 
ut vid ytterdörren.
  Matte tycker att jag är snabb på att lära mig nya 
saker, så det där med sitt och ligg är inga problem. 
Hon försöker lära mig något genom att låta mig lig-
ga på en filt emellanåt för att ”vänta”. Vad vi väntar 
på, har jag ingen aning om, men så länge jag får 
någon godis då och då, så räcker det gott för mig. 
    Jag älskar att busa med Suki, klättra på hen-
ne och gärna bita henne lite med mina syl-
vassa tänder. Hon busar rätt bra tillbaka men 
säger till på skarpen om jag blir lite för dryg. 
    Matte säger att jag ska gå på valpkurs i vår, 
för att lära mig lite ”hyfs”, vad det nu innebär. 
   Nästa månad lämnar jag över ordet till Matte igen. 
    Må väl och håll er friska så kanske vi ses!” 
             Ninja, Suki & Malin

Sen Sist

Ta hand om varandra, visa hänsyn 
mot de som är sköra, hjälp till med 
det du kan och följ mydigheternas 

råd! Vi ska klara oss ur detta!

På återseende!
SHK Södertälje


