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Ważne, aby pamiętać podczas
wizyty w hodowli trzody chlewnej
Każda osoba pracująca w chlewni może przyczynić się do zapewnienia
dobrego stanu zdrowia zwierząt. Do zakażeń chorobami nie dochodzi
wyłącznie w wyniku kontaktu między świniami i innymi zwierzętami, ale
źródłem zakażenia mogą być również ludzie, odzież, narzędzia i pojazdy.

Śluza
Wejście na teren gospodarstwa
hodowlanego musi odbywać
się w sposób uniemożliwiający
kontakt odzieży i obuwia osoby
z zewnątrz z odzieżą i obuwiem roboczym używanymi
w gospodarstwie. Musi istnieć
wyraźna granica oddzielająca
teren gospodarstwa w postaci
ławki, listew podłogowych lub
śluzy. Przed wejściem na teren
gospodarstwa należy zawsze
umyć ręce.

Odzież i wyposażenie
Każda osoba pracująca w zagrodach ze
zwierzętami lub zwiedzająca je powinna być ubrana odzież i obuwie robocze
zapewnione przez gospodarstwo, a
także, w miarę możliwości, korzystać
również z należących do gospodarstwa
narzędzi, sprzętu elektrycznego, węży
itd. Narzędzia, które były używane w innych gospodarstwach, należy najpierw
umyć i zdezynfekować.

Zakaz stosowania resztek jedzenia

Pryszczyca oraz klasyczny pomór
świń mogą być przenoszone w
nabiale i wędlinach. Z tego powodu
obowiązuje zakaz karmienia świń
resztkami jedzenia.

Mycie samochodów
Samochody, które były w zagranicznych gospodarstwach, należy przed
wjazdem na teren gospodarstwa
umyć w myjni automatycznej zapewniającej możliwość umycia podwozia.
Lepsze sformułowanie.

Zasada 48 godzin
Po powrocie z pobytu w zagranicznym
gospodarstwie hodowlanym należy odczekać co najmniej 48 godzin
przed podjęciem pracy w szwedzkiej
hodowli świń. Ta sama zasada dotyczy sytuacji, gdy za granicą doszło
do kontaktu ze zwierzęciem chorym
na pryszczycę (np. na targowisku, podczas polowania itd.).

Zasada pięciu dób
Po powrocie z pobytu w zagranicznym gospodarstwie hodowlanym, w
którym wystąpiły przypadki pryszczycy, lub po kontakcie za granicą ze
zwierzęciem chorym na pryszczycę
należy odczekać co najmniej pięć dób
przed podjęciem pracy w szwedzkim
gospodarstwie hodowlanym.

Dziennik odwiedzin
Każde gospodarstwo hodowlane
powinno mieć dziennik odwiedzin, w
którym należy odnotowywać każdą
wizytę oraz potwierdzać ją podpisem. Odwiedzający przyjeżdżający z
zagranicy mają obowiązek podpisać
„Visitors Certificate”, który można
pobrać ze strony internetowej Svenska
Djurhälsovården (szwedzki instytut
weterynaryjny).

Mamy nadzieję, że polubisz pracę u nas!
Osoby kontaktowe:

Ebba Schwan, tel 0498 - 28 39 82, ebba.schwan@gardochdjurhalsan.se
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