Pregătirea vehiculului, a
șoferului și încărcarea păsărilor
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Care sunt responsabilitățile șoferului / operatorului?

1. Planificarea transportului, în funcție de condițiile de vreme
2. Să se asigure că toate păsările din vehicul sunt apte pentru
transport
3. Bunăstarea păsărilor: de la încărcare la descărcarea din
camion
4. Încărcarea blândă și corectă a păsărilor în camion
5. Să știe ce să facă în cazul procedurilor de urgență
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Cum trebuie să-mi pregătesc vehiculul pentru păsări?
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Asigură-te că
vehiculul este potrivit
și curat pentru
transport

Asigură lumină și echipament suficient
pentru a inspecta păsările în timpul opririlor
neprogramate
Fii sigur că ajustezi microclimatul
(temperatura și umiditatea din
vehicul) la condițiile de vreme, în
special pentru puii de o zi
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Permite păsărilor acces
la apă (în cazul unui
transport mai lung de 12
ore)
Folosiți prelate laterale
pentru a proteja păsările
de frig sau vreme umedă.
Nu trebuie împiedicată
circulația aerului!

Lăzile: ‘Cum să le folosim?’
Solide, sigure, nerupte,
curate și anti-alunecare
= lăzi bune! Ușile de
acces pe lateral - chiar
mai bine!
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Folosește lăzi sau containere,
care permit o îmbarcare
ușoară a păsărilor, pentru a
minimiza rănirile
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Îmbarcarea lăzilor în vehicul

1. Coordonează-te cu fermierul pentru a optimiza
poziția vehiculului

Față

Spate
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2. Asigură-te că toate echipamentele sunt sigure,
curate și fără avarii
3. Zona de încărcare trebuie să fie protejată față de
ploaie, zăpadă, vânturi puternice sau soare arzător
4. Evită să încarci păsări ude în partea cea mai rece a
vehiculului. Unele părți sunt mai reci decât altele.
Este responsabilitatea șoferului ca să încarce în mod
adecvat animalele în vehicul
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În cazul vremii reci, păsările
din zona albastră sunt expuse
celui mai ridicat risc de stres
de frig

5. Lasă câteva lăzi / containere goale pentru a stimula
mișcarea aerului în zilele călduroase
6. Încarcă
în
containerele
✓
✓
✓

✓
✓
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Adu lăzile și containerele cât mai aproape de păsări –
pentru lăzi se pot folosi și cărucioare
Evită balansarea lăzilor și containerelor. Ține-le în
echilibru
Împiedică cuștile să cadă (în cazul lăzilor căzute;
verifică daunele, îndepărtează și eutanasiază omenos
păsările rănite)
Imobilizează lăzile și containerele în vehicul
Fii atent ca stiva de lăzi / containere să nu fie prea
înaltă, deoarece este dificil să ridici păsările cu grijă
peste înălțimea umărului
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În cazul vremii calde, păsările
din zona roșie sunt expuse celui
mai ridicat risc de stres de
căldură
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În timpul transportului: ‘Cum să conduc?’

Condu lin
• Schimbă viteza cu blândețe
• Intră în curbă cu grijă
• Menține o viteză constantă
Evită frânarea bruscă
Folosește autostrăzile ori de câte ori e
posibil
Alege cea mai rapidă rută
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• Verifică păsările la fiecare oprire pentru a
observa semne ale comportamentului
anormal (de ex. gâfâit / tremurat)
• Dacă vremea se schimbă, oprește și
folosește prelatele laterale
• În condiții de vreme caniculară: parchează
vehiculul la umbră pentru a evita stresul
de căldură

Urgențele: ‘Ce să fac?’

1. Poartă cu tine în vehicul planul de contingență, astfel încât să știi cum să acționezi în
caz de urgență (acesta poate include: detalii de contact ale oamenilor cheie, protocoale
pentru verificarea condiției păsărilor)
2. În caz de întârziere sau accident: contactează organizatorul pentru a decide asupra
celui mai bun plan de protecție a păsărilor și minimizare a suferinței
3. Întotdeauna poartă un generator de urgență în vehiculele cu aer condiționat. În cazul
unei pene de motor trebuie să menții o temperatură constantă pentru păsări
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