Maksymalne: czas podróży i temperatura
Gatunek

Maksymalny czas podróży

Indeks bezpieczeństwa pogody w transporcie
zwierząt gospodarskich

Bydło

Dorosłe: 14 godz. + 1 godz. odpoczynku + 14 godz.
Nieodsadzone cielęta: 9 godz. + 1 godz. odpoczynku + 9 godz.

Temp

Świnie

Dorosłe: 24 godz.
Prosięta: 9 godz. + 1 godz. odpoczynku + 9 godz.
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Drób

Nie określono max. czasu podróży
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Konie

Dorosłe: 24 godz.
Źrebięta (< 6 miesięcy, z klaczą): 9 godz. + 1 godz.
odpoczynku + 9 godz.
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Po tym maksymalnym czasie podróży zwierzęta
należy rozładować, nakarmić, napoić i dać im
odpocząć przez co najmniej 24 godziny; z wyjątkiem
drobiu.
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• Kontroluj temperaturę i reguluj wentylację!
• Odpowiednio karm i pój zwierzęta!
• Jeśli są osłony wentylacyjne/boczne, otwieraj
je!
• Zwierzęta podczas odpoczynku/podróży nie
mieć temperatury
powyżej 30 °C!
• powinny
Unikaj załadunku
mokrych zwierząt!
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Owce

Dorosłe*: 14 godz.+ 1 godz. odpoczynku + 14 godz.
Jagnięta nieodsadzone: 9 godz. + 1 godz. odpoczynku+ 9 godz.

• Kontroluj temperaturę i reguluj wentylację!
• Odpowiednio karm i pój zwierzęta!
• Jeśli są osłony wentylacyjne/boczne, używaj
ich, nie hamując przepływu powietrza.
• Temperatura podczas odpoczynku i podróży nie
powinna być niższa niż 5 °C!

Lista kontrolna dla kierowcy:
Czy jesteś gotowy?

Wilgotność względna (%)

Dobrze! Uwaga! Niebezpiecz
nie!

Stan
alarmowy!

Nie transportuj przy temperaturze powyżej
30 °C
lub zbliżonej w przypadku wysokiej
wilgotności!

Podejście europejskie do dobrych i lepszych praktyk w transporcie
żywych zwierząt

Lista kontrolna pojazdu
Nazwa firmy:

Numer pojazdu:

Miejsce załadunku:

Numer przyczepy:

Zwierzęta w transporcie są zależne od Ciebie –
profesjonalnego kierowcy. Potrzebujesz licencji do
przewozu żywych zwierząt. Do osiągnięcia stałego
Przestrzeń
wysokiego standardu jakości potrzebujesz zgodności
z odpowiednim prawodawstwem dotyczącym
dobrostanu i transportu.

Data załadunku:
Do sprawdzenia

Przed załadunkiem

Pierwszy postój

Drugi postój

Końcowa kontrola

Sprawność zwierząt

Dokumentacja
Pasza, woda i ściółka dla zwierząt
Temperatura i wentylacja
Ogólna kontrola pojazdu
Dzień i godzina kontroli
Podpis kierowcy

Zdrowie
i
bezpieczeństwo
żywności

1. Przygotowanie

Pamiętaj o maksymalnym
czasie podróży!

4. Czy masz dziennik
podróży do transportu
zwierząt za granicę
(innego niż drób)?
Czy masz system
monitorujący trasę
i temperaturę?

©Eyes on Animals

2. Załadunek/rozładunek

1. Zaparkuj pojazd blisko
obszaru za/rozładunku,
unikając (o ile to
możliwe) ekstremalnych
warunków pogodowych.

5. Postępuj ze zwierzętami
spokojnie, nie poganiaj.
Zapewnij natychmiastową i
właściwą pomoc dla
rannych zwierząt.

2. Zachowaj
biobezpieczeństwo na
miejscu: pamiętaj o drogach
„czystych” i „brudnych” oraz
sprawdź czystość obszaru
za/rozładunku.

3. Zdezynfekuj i
sprawdź właściwe
przygotowanie oraz
ustawienie osprzętu
do za/rozładunku, tak
by uniknąć kontuzji

Sprawdź zwierzęta i ładuj
wyłącznie te, które są zdatne
do transportu.
W razie wątpliwości, nie ładuj
zwierzęcia lub skontaktuj się z
centralą firmy.

1. Sprawdź, czy
wszystkie drzwi pojazdu
są zamknięte na czas
jazdy.

4. Podczas załadunku –
sprawdzaj przegrody,
przestrzeń i wentylację.

5. Uwzględniaj
odpowiednie warunki
postępowania ze
zwierzętami. Patrz:
odpowiednie ulotki

Patrz: odpowiednie ulotki

6. Długie podróże:
oddaj dziennik podróży
odpowiednim władzom i
zgłoś ewentualne
problemy.
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2. Jedź ostrożnie, by
uniknąć cierpienia i
kontuzji zwierząt.

6. Utrzymuj właściwą
temperaturę i
wentylację. Patrz
Indeks bezpieczeństwa
pogody w transporcie
zwierząt
gospodarskich

3. Unikaj korków,
wypadków i opóźnień w
czasie transportu.

7. Zapewniaj
odpowiednie i
wystarczające
karmienie/pojenie na
każdym postoju. Patrz:
tabela

Gatunek

Karmienie

Pojenie

Bydło

Dorosłe: co 14 godz.
Cielęta: po 9 godz. podróży,
indywidualnie

Dorosłe: co 14 godz.
Cielęta nieodsadzone: zobacz specjalną
ulotkę

Świnie

Tylko podczas odpoczynku w
punkcie kontroli

Wszystkie świnie: stały dostęp do wody

Drób

Dorosłe: co 12 godz.
Jednodniowe kurczęta: zapewnij
paszę, jeśli podróż > 24 godz.

Dorosłe: co 12 godz.
Jednodniowe kurczęta: zapewnij wodę,
jeśli podróż > 24 godz.

Konie

Dorosłe*: co 4,5 – 5 godz.
Źrebięta nieodsadzone: po 9 godz.
podróży

Dorosłe*: co 4,5 – 5 godz.
Źrebaki nieodsadzone: po 9 godz. podróży

Owce

Dorosłe*: co 14 godz.
Jagnięta nieodsadzone: po 9 godz.
podróży

Dorosłe*: co 14 godz.
Jagnięta nieodsadzone: po 9 godz. podróży

* Zwierzęta odsadzone

4. Rób ogólną kontrolę
pojazdu i zwierząt po
każdym postoju, także
w punkcie kontrolnym.
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Patrz: tabela

©Heering
Transport

3. Czy masz paszę,
wodę i sprawny system
pojenia dla zwierząt?

X
©Henk van
Dommelen

konwojenta, zezwolenie
• Świadectwo zatwierdzenia
środka transportu,
• Plan awaryjny.
• Dokumenty identyfikacyjne
zwierząt.

Podróż
>8
godzin
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1. Czy Twój pojazd jest
gotowy?
Sprawdź jego stan,
wentylację, czystość,
przegrody, zamki,
podłogi (ściółka),
oświetlenie, sprzęt
za/rozładunkowy oraz
oznaczenia pojazdu.

2. Czy masz niezbędne
dokumenty?
• Licencję przewoźnika i

3. Podczas podróży

Sprawdzaj wszystkie
zwierzęta podczas
postojów.
Oddziel i opatrz (jeśli
to konieczne i możliwe)
zwierzęta chore lub
ranne, możesz też
poszukać pomocy
weterynarza.
Pozostawaj w
kontakcie z centralą
firmy; razem
podejmiecie najlepsze
decyzje.

P

