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DOBROSTAN


W gospodarstwie znajduje się wydzielone miejsce do
składowania środków dezynfekcyjnych, zabezpieczone przed
dostępem osób niepowołanych



W gospodarstwie znajduje się miejsce zapewniające właściwe
warunki do przetrzymywania produktów leczniczych
weterynaryjnych, zabezpieczone przed dostępem osób
niepowołanych



W gospodarstwie znajduje się odzież i obuwie przeznaczone tylko
do obowiązkowego użycia w gospodarstwie



W gospodarstwie znajdują się maty dezynfekcyjne w liczbie
zapewniającej zabezpieczenie wejść i wjazdów do
gospodarstwa w przypadku wystąpienia zagrożenia
epizootycznego.

DOBROSTAN



W gospodarstwie znajdują się środki dezynfekcyjne w ilości
niezbędnej do przeprowadzenia doraźnej dezynfekcji.



W gospodarstwie znajdują się oznakowania wejść do budynków,
w których utrzymywane są zwierzęta tablicą „Osobom
nieupoważnionym wstęp wzbroniony

EWIDENCJA LECZENIA ZWIERZĄT
USTAWA Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R.
PRAWO FARMACEUTYCZNE


Art. 69. ust. 3. Jeżeli tkanki i produkty pochodzące od zwierząt są
przeznaczone do spożycia przez ludzi, to posiadacze tych
zwierząt lub osoby odpowiedzialne za te zwierzęta są obowiązani
do posiadania dokumentacji w formie ewidencji nabycia,
posiadania i stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych
oraz leczenia zwierząt prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.



4. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 i 3, lekarz weterynarii,
posiadacz zwierząt i osoba odpowiedzialna za zwierzęta
przechowują przez okres 5 lat od dnia jej sporządzenia.
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Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, ich wyposażenie oraz
sprzęt używany przy utrzymywaniu zwierząt są czyszczone i
dezynfekowane.



Obieg powietrza, stopień zapylenia, temperatura, wilgotność
względna powietrza
i stężenie gazów są utrzymane na poziomie nieszkodliwym dla tych
zwierząt.



Przy zastosowaniu mechanicznego lub automatycznego systemu
wentylacji pomieszczeń inwentarskich, system ten zaopatrzony jest
w:



a. system alarmowy sygnalizujący awarię,



b. system wentylacji awaryjnej.

DOBROSTAN



Właściwa maksymalna obsada ptaków na m2 powierzchni
pomieszczenia inwentarskiego to

19 kg gęsi

17 kg kaczek


Właściwa maksymalna obsada ptaków na m2 powierzchni
wybiegu to

6,5 kg gęsi
10,5 kg kaczek

DOBROSTAN



Gęsi i kaczki utrzymuje się w pomieszczeniach co najmniej do
ukończenia 3 tygodnia życia

ZGŁASZANIE DO POWIATOWEGO
LEKARZA WETERYNARII






Informowanie PLW o każdej zmianie stanu prawnego lub
faktycznego związanego z prowadzeniem działalności
nadzorowanej, w zakresie dotyczącym wymagań
weterynaryjnych, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiego
zdarzenia ( zasiedlenia obiektów)
Zgłoszenie zapotrzebowania na świadectwo zdrowia na CO
NAJMNIEJ 24 GODZINY PRZED WYSYŁKĄ !
Zgłoszenie wystąpienia choroby zakaźnej podlegającej
obowiązkowi rejestracji

CHOROBY ZAKAŹNE DROBIU
PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI
REJESTRACJI



salmonellozy drobiu
chlamydioza ptaków



zakaźne zapalenie torby Fabrycjusza (choroba Gumboro)



choroba Mareka ;



choroba Derzsy'ego ;



mykoplazmozy drobiu



BIOASEKURACJA


stosowanie zasady „cały kurnik pełen lub cały kurnik pusty”;



regularne właściwe mycie i dezynfekcja



zapewnienie odpowiednich warunków utrzymania w zakresie temperatury,
wilgotności, wymiany powietrza, dostępu światła;



stosowanie prawidłowej obsady kurnika;



utrzymywanie w jednym kurniku, w obrębie jednego stada, drobiu w
jednakowym wieku;



izolacja poszczególnych kurników przez zapewnienie osobnej obsługi, żywienia,
narzędzi;



stosowanie pasz kruszonych w żywieniu drobiu;



zabezpieczenie paszy przed dostępem gryzoni i dzikich ptaków;



rejestrowanie wejść osób postronnych na teren gospodarstwa;



odkażanie kół pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa;



regularne aktualizowanie planu zabezpieczenia gospodarstwa przed gryzoniami;



rejestrowanie prowadzonych regularnie czynności odkażania, dezynsekcji i
deratyzacji.

BIOASEKURACJA


Kurniki, w których utrzymywany jest drób, powinny być:

1) zabezpieczone przed dostępem zwierząt innych niż utrzymywane w
gospodarstwie;

2) utrzymywane w czystości;
3) oznakowane tablicą z napisem „Osobom nieupoważnionym wstęp
wzbroniony”.


Odchody oraz niezjedzone resztki paszy powinny być usuwane z
pomieszczeń tak często, aby uniknąć zanieczyszczenia paszy lub wody.



Osoby zatrudnione do wykonywania czynności związanych z
utrzymywaniem drobiu powinny:

1) stosować odzież ochroną, oddzielną do pracy przy każdym stadzie w kurniku;
2) posiadać aktualne badania na nosicielstwo pałeczek Salmonella;
3) zostać przeszkolone w zakresie higieny osobistej oraz możliwych dróg
przenoszenia zakażenia za pośrednictwem odzieży oraz sprzętu.

