Maximumok: szállítási idő és hőmérséklet
A számos állatállományra vonatkozó biztonsági index

Fajok

Maximális utazási idő

Szarvasmarha

Kifejlett egyed:14 óra + 1 óra pihenő- 14 óra
El nem választott borjak:9 óra + 1 óra pihenő+ 9
óra

Sertések

Kifejlett egyedek: 24 óra
Malacok:9 óra + 1 óra pihenő+ 9 óra

Baromfi

Nincs maximális utazási idő meghatározva

Ló

Kifejlett egyedek: 24 óra
Csikók (< 6 hónap, kancával):9 óra + 1 óra
pihenő+ 9 óra

Juh

Relatív páratartalom
(%)

Kifejlett egyedek: 14 óra + 1 óra pihenő+ 14 óra
El nem választott bárányok:9 óra + 1 óra
pihenő+ 9 óra

A maximális szállítási idő után az állatokat ki kell rakodni, meg kell
etetni és itatni, és pihentetni kell legalább 24 órán keresztül; kivéve
baromfi • A hőmérséklet szabályozása és beállítása a szellőztető rendszeren
•
•
••
•
•
•

keresztül!
Győződjön meg arról, hogy az állatok megfelelően vannak etetve és
itatva
Nyissa meg szellőzőnyílásokat/oldalfedelek et
Minden
szállítás
30 fok
allat történjen
A kerülje
a nedves
egyedek
berakodásást
A hőmérséklet szabályozása és beállítása a szellőztető rendszeren
keresztül
Győződjön meg arról, hogy az állatok megfelelően vannak etetve és
itatva Szellőzőnyílásokat,/oldalfedeleket úgy használja, hogy azok ne
legyenek a levegő állmarásának útjában
5 fok alatt ne indítson szállítmányt
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Riasztás

Veszély

Vészhelyzet

Ne szállítson 30 °C-nál magasabb, vagy magas páratartalom esetén, annál
alacsonyabb hőmérsékleten

Az élő állatok szállítására vonatkozó helyes és jobb gyakorlatok európai megközelítése

Járműellenőrző lista
Vállalat neve:

Járműszám:

Betöltve:

A pótkocsi száma:

— án/-én (dátum):
Ellenőrzés
Az állatok szálításra való
alkalmassága
Dokumentumok
Etetés, ital és alom az állatok
számára
Hőmérséklet és szellőzés
Általános járműellenőrzés
Az ellenőrzés időpontja és
időpontja

A járművezetők aláírása

A berakodás előtt

A sofőr ellenőrzési listája:
Készen áll?

Első megállás

Második megállás

Végső ellenőrzés

Hivatásos gépjármű vezetőként az állatok az ön kezében vannak.
Rendelkeznie kell az élő állatok szállítására vonatkozó képesítési
bizonyítvánnyal. A vonatkozó állatjóléti és közlekedési jogszabályok
betartása segít abban, hogy a minőség és az állatjólét egységesen magas
színvonalon valósuljon meg.

1. Előkészítés

3. Az út során

3. Rendelkezik-e takarmánnyal,
ivóvízzel és működő itató
rendszerrel az állatok számára?
Lásd a táblázatot

4. A határon átnyúló
állatszállítás esetében (kivéve
baromfi) rendelkezik –e
utinnaplóval? Rendelkezik-e
nyomonkövetési és hőmérséklet
ellenőrzési rendszerrel?

1. Gondoskodjon arról, hogy a
jármű mozgása közben a
rakodótér összes ajtaja zárva
legyen.

2. Vezessen defenzíven,
hogy elkerülje az állatok
esteleges sérüléseit illetve
szenvedését

5. Tartsa be a vonatkozó
állatkezelési feltételeket. Lásd

6. Tartson fenn megfelelő
hőmérsékletet és
szellőztetést. Lásd

X
3. Kerülje a torlódásokat,
közlekedési incidenseket az út
során.

© Eyes on Animals

© Eyes on Animals

2. Kijárművét minnél közelebb a rakodórakodás

1. Parkolja járművét minél
közelebb a rakodóterülethez,
lehetőleg árnyékba, az extrém
hőmérsékleti viszonyok
elkerülésére

5. Bánjon az állatokkal
kíméletesen, ne siessen. A sérült
állatoknak azonnal biztosítson
megfelelő kezelést

2. Biosecurity a helyszínen: vegye
figyelembe a „tiszta” és „szennyett”
útvonalakat, és ellenőrizze a rakodó
terület tisztaságát.

3. Fertőtlenítse és
ellenőrizze a rakodáshoz
használt eszközöket, azok
helyes elhelyezését és
előkészítését a sérülések
elkerülésének érdekében

Ellenőrizze az állatokat, és csak olyan
állatokat rakodjon ki, amelyek „az szállításra
alkalmas állapotban vannak”.
Kétség esetén az állat (okat ) ki kell hagyni,
vagy ellenőrizze a cége útmutatója alapján

4. A rakodásnál – ellenőrizze az
állatok elhelyezésére szolgáló
kompartmenteket, férőhelyet, és
a szellőzetést. Lásd a külön erre a
célra szolgáló tájékoztatókat

6. Hosszú távú szállítás: az
utinaplót mutassa be az illetékes
hatóságnak, és tegyen jelentést
az esetleges problémákról.

a külön erre a célra szolgáló
tájékoztatókat

„Állatállományra vonatkozó
üzemi biztonsági index”

Fajok

Etetés

Itatás

Szarvasma
rha

Kifejlett *: 14 óránként
Borjak: lásd: különleges
tájékoztató

Kifejlett *: 14 óránként
Borjak:Lásd: különleges tájékoztató

Sertések

Pihentető állomáson

Minden sertés: avízhez való folyamatos
hozzáférés biztosítása

Baromfi

Kifejlett 12 óránként
Naposcsibék:folyamatos
hozzáférés a táplálékhoz, ha az
utazás több mint 24 óra

Kifejlett : 12 óránként
Naposcsibék: avízhez való folyamatos
hozzáférés biztosítása, ha az utazás több
mint 24 óra

Ló

Kifejlett *: 4,5 — 5 óránként
El nem választott csikók:9 óra
utazást követően

Kifejlett *: 4,5–5 óránként
El nem választott csikók:9 óra utazást
követően

Juh

Kifejlett *: 14 óránként
El nem választott bárányok:9
óra utazást követően

Kifejlett *: 14 óránként
El nem választott bárányok:9 óra utazást
követően
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7. Biztosítson minden
megálláskor elegendő és
megfelelő takarmány és ivóvíz
ellátást. Lásd a táblázatot

* Tartalmazza az elválasztott állatokat

4. A jármű és az állatok
általános ellenőrzése minden
(ellenörző hely ) megállás
után

© Eyes on Animals

2. Rendelkezik a szükséges
dokumentumokkal?
•Képesítési bizonyítvány
•Jármű engedély
•Készenléti terv
•Az állatok azonosítására szolgáló
dokumentumok
Tartsa szem előtt a szállítás maximális
idejét.

© Henk van Dommelen

1. Készen áll a jármű? A műszaki
vizsgálat, szellőztetés, tisztaság,
válaszfalak, zsilipek, padlózat
(alom), világítás, ki-és berakodó
berendezések és jármű jelölés
ellenőrzése

© Heering Transport

Utazás
> 8 óra

Ellenőrizze az összes állatot
a megállások alatt. Minden
beteg és/vagy sérült állat
különítsen el és kezeljen
(ha
szükséges
és
lehetséges), vagy kérjen
állatorvosi
segítséget.
Mindig kapcsolatban kell
maradni
a
vállalat
bázisával;
közösen
a
legjobb
döntéseket
hozhatják meg.

P

