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Подготовка на возилото, возачот и
товарење на живина
Која е одговорноста на возачот / операторот?
1. Планирање на превозот, во зависност од временските услови
2. Сите птици треба да бидат се способни за превоз
3. Благосостојбата на птиците: од товарење до истоварање во возилото
4. Нежно и внимателно товарење на птиците
5. Да знаете да постапите во итни случаеви

Што треба да подготвам на моето возило за птиците?
Уверете се дека возилото
е соодветно и чисто за
превоз
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Обезбедете доволно осветлување и опрема за
да можете да ги проверите птиците за време на
непланирани запирања
Бидете сигурни дека ќе можете да ја
прилагодите микро климата (температура
и влажност во возилото) во различни
временски
услови,
особено
за
еднодневни пилиња
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Дајте им пристап до вода за пиење
(во случај на превоз повеќе од 12
часа)
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Користете странични капаци за да
ги заштитите птиците од студено
и влажно време. Циркулацијата
на воздухот не треба да се
попречува!
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Транспортни кафези: ‘Како да ги употребувам?’
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Цврст, безбеден, нескршлив, чист, и не се
лизга = добар транспортен кафез! Влезни
врати од страна – уште подобар!

Употребувајте гајби/контејнери кои ќе овозможат лесно
товарење на птиците за да се намалат повреди
Health and
Food Safety

Товарење на транспортни кафези со птици на возилото

1. Во соработка со фармерот возилото го поставувате во
најдобра положба

3. Местото за товарење треба да биде заштитено од дожд,
снег, јак ветар или јако сонце.
4. Некои делови се во возилото се поладни. Избегнувајте
товарење на влажни птици во ладните делови од
возилото. Товарањето птиците е одговорност на возачот
5. Во топли денови неколку транспортни кафези поставете
празни без птици да овозможите проток на воздух

Ладен
воздух
Во случај на студено време,
птиците во плавата зона се со
најголем ризик за студен стрес

Жежок
воздух

6. Правилно поставувајте ги транспортните кафези
ü
ü
ü
ü
ü
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Во случај на жешко време, птиците
во црвената зона се со најголем
ризик за топлотен стрес

Доведете ги транспортните кафези колку што е можно поблиску
до птиците, може да се користат и колички
Избегнувајте поместување на транспортните кафези, држете ги
во рамнотежа
Спречете ги транспортните кафези да не паднат (во случај да
паднат, проверете дали птиците се повредени, повредените
отстраните ги и хумано еутанизирајте ги).
Обезбедете ги транспортни кафези во возилото
Внимавајте редот од транспортните кафези да не е многу висок
за полесно работа.
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2. Осигурете се дека целата опрема е безбедна, чиста и
неоштетена

напред
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За време на превоз: ‘Како да возам?’

Возете внимателно
• Внимателно менувајте ги брзините
• Возете ги кривините внимателно
• Одржувајте постојана брзина
Избегнувајте ненадејно сопирање
Кога е можно користете автопат
Изберете го најкраткиот пат

• Проверувајте ги птиците на секоја пауза за знаци на
абнормално однесување (на пр, задишаност,
потресеност)
• Ако временските услови се променат, запрете и
користете ги страничните прегради соодветно.
• Во топли временски услови: паркирајте го возилото
под сенка за време одмор за да избегнете
топлински стрес
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Итна ситуација: ‘Што да направам?’

1. Носете го планот за итни мерки во возилото, во случај на итност да знаете како да постапите
(вклучително: контакт детали на одговорните лица за итни случаи, процедура за проверка на состојбата
на птиците)
2. Во случај на доцнење или несреќа: контактирајте го одговорното лице/организаторот на превозот да
одлучи кои постапки се најдобри за да се заштитат птиците за да им се намали страдањето
3. Секогаш имајте резервен генератор во возилата со клима уреди. Во случај да се расипе моторот,
потребно е константно да ја одржувате температурата.
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