Максимум: времетраене на пътуването и температура
Видове

Макс. времетраене на пътуването

Говеда

Възрастни:14 часа + 1 почивки + 14 часа
Неотбити телета:9 часа + 1 почивки + 9 часа

Свине

Възрастни:24 часа
Прасенца:9 часа + 1 почивки + 9 часа

Птици

Няма максимално времетраене на
пътуването

Коне

Възрастни:24 часа
Жребчета (< 6 месеца, с кобила):9 часа + 1
почивки + 9 часа

Индекс за безопасност при метеорологични условия на
добитъка

Относителна влажност
(%)

Овце

Възрастни:14 часа + 1 почивки + 14 часа
Неотбити агнета:9 часа + 1 почивки + 9 часа
След тези максимални срокове на пътуване животните
трябва да бъдат разтоварени, нахранени и напоени и да им
починат най-малко 24 часа;с изключение на домашни птици
•
•
•
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Регулиране на температурата в рамките на и настройването на
вентилацията!
Уверете се, че животните са нахранени и поени
В случай на вентилационни клапи/капаци, отворени
Всички животни (или пътувания) не повече от 30 градуса
Избягване на зареждането на мокри животни
Регулиране на температурата в рамките на и настройването на
вентилацията!
Уверете се, че животните са нахранени и поени
В случай на капаци на вентилационни клапи/капаци, да се използва без да
се възпрепятства циркулацията на въздуха;
Всички животни (или пътувания) не по-малко от 5 градуса
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Извънредни
ситуации
Не транспортирайте над 30 °C или по-малко в случай на висока
влажност
Добро!

Сигнал

Опасност

Контролен списък за превозното средство
Фирма:

Номер на превозното
средство:

С товар на:

Номер на ремаркето:

На (дата):
Проверка
Годност на животните
Документи
Храна, храна за животните
Температура и вентилация

Обща проверка на превозното
средство
Час и дата на проверката
Подпис на водача

Преди натоварване

Първо спиране

Втори стоп

Контролен списък на водача:

Окончателна
проверка

Европейски подход към добрите и по-добри практики за транспортиране
на живи животни
Като професионален шофьор животните са в ръцете си.Необходимо
е свидетелство за правоспособност за превоз на живи
животни.Спазването на съответното законодателство в областта на
хуманното отношение към животните и хуманното отношение към
тях ще ви помогне да постигнете високи стандарти за качество и
хуманно отношение към животните.

1. Подготовка

© Heering Transport

3. По време на пътуването

3. Имате ли храна, напитки и
система за поене на
животните?Таблица

4. За трансгранично
транспортиране на животни
(различни от домашни)
разполагате ли с дневника за
пътуването?Имате ли
система за проследяване и
следене на температурата?

X

1. Да гарантира, че всички
врати на товарното
отделение са затворени,
докато превозното средство
е в движение

2. Защита, изключително с
цел да се избегне
нараняване на животните
или страдание

3. Избягване на задръствания,
пътнотранспортни
произшествия и закъснения по
време на транспортирането

5. Спазват съответните
условия за боравене с
животни.Вж. специалните

6. Поддържане на
подходяща температура и
вентилация.Вж. „Индекс за

информационни документи

метеорологичната
обстановка във връзка с
добитъка“

7. Осигуряване на достатъчно
и правилно хранене и пиене
на всяко гише.Таблица

© Henk van Dommelen

1. Готов ли е Вашето превозно
средство? Проверка на
техническата изправност,
вентилация, чистота,
преградни стени, ключалки,
подово покритие (постеля),
осветление, оборудване за
товарене (разтоварване) и
маркировка на превозното
средство

2. Разполагате ли с
необходимите документи?
•Свидетелство за компетентност
•Одобрение на превозно
средство
•План за действие в извънредни
ситуации
•Документи за идентификация на
животните
Имайте предвид максималната
продължителност на пътуването

© Eyes on Animals

© Eyes on Animals

2. (ООН) Товарене

1. Паркирайте превозното си
средство близо до зоната за
натоварване (не), която
предпазва, когато е
възможно, от екстремните
метеорологични условия

5. Не бъркайте животните по
спокоен начин.Осигуряване на
незабавно и подходящо
лечение на наранените животни

2. Биосигурност на
местоположението:да се имат
предвид „чисти „и „мръсни“
маршрути и да се провери (не)
товарната площ за чистота

3. Дезинфекциране и
проверка на правилното
позициониране и
подготовка на
оборудването за
натоварване (не), за да се
избегнат наранявания

Инспектират животните и товарят само
животни, които са „годни за
придвижване“.
Ако имате съмнения, оставете
животното (ите) извън него или
проверете в базата на вашето
дружество.

4. При натоварване —
проверете животинските
отделения, помощта за
пространство и
вентилацията.Вж. специалните
информационни документи

6. Пътувания с дълга
продължителност:отиване и
връщане до компетентните
органи и да докладва за всички
проблеми
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Видове

Хранене

Поене

Говеда

Възрастни *: на всеки 14 часа
Телета: вижте???????????

Възрастни *:на всеки 14 часа
Телета:Вижте???????????

Свине

На контролен пункт

Всички свине: непрекъснат достъп до
вода

Птици

Възрастни:на всеки 12 часа
Еднодневни пилета:храна,
ако пътуването > 24 часа

Възрастни: на всеки 12 часа
Еднодневни пилета:да се осигури
вода, ако пътуването > 24 часа

Коне

Възрастни *: на всеки 4,5—5
часа
Неотбити жребчета: след 9
часа пътуване

Възрастни *:на всеки 4,5—5 часа
Неотбити жребчета:след 9 часа
пътуване

Овце

Възрастни *:на всеки 14 часа
Неотбити агнета:след 9 часа
пътуване

Възрастни *:на всеки 14 часа
Неотбити агнета: след 9 часа пътуване

• Включени отбити животни

4. Извършва обща
проверка на превозното
средство и на животните
след всяко спиране
(управление)

© Eyes on Animals

Пътуване
> 8 часа

Проверява всички животни
по време на спиране.Да се
разделят и третират (ако е
необходимо и възможно)
всяко болно и/или наранено
животно или да се потърси
ветеринарна помощ.Винаги
остават в контакт с базата на
дружеството;заедно можете
да решавате как да се
справите с тях?

P

