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INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PTASIEJ GRYPY

Instrukcja postępowania w sprawie transportu i sprzedaży pasz do obszarów, na których wykryto
ogniska ptasiej grypy u drobiu hodowlanego
Obszary objęte postępowaniem zgodnie z niniejszą instrukcją:
- obszary zapowietrzone o wyznaczonych promieniach od wykrycia ogniska (min 3 km wokól ogniska
choroby)
- obszary zagrożone o wyznaczonych promieniach poza obszarem zapowietrzonym (o promieniu co
najmniej 10 km wokół ogniska choroby)
Dział Produkcji:
•

•

•

•

każda fabryka musi umieścić maty lub wanny dezynfekcyjne ze środkiem Viroshield, Multi-Des lub
innym o podobnym działaniu na wszystkich ciągach komunikacyjnych pieszych i samochodowych w
sposób zapewniający bezpieczeństwo fabryki
o płyny dezynfekcyjne w matach lub wannach powinny być na bieżąco uzupełniane i
wymieniane na nowe po utracie jego aktywności (zgodnie z instrukcją stosowania środka) a
ich zużycie powinno być ewidencjonowane na specjalnie do tego celu przeznaczonych
arkuszach
o środki należy przygotować w proporcjach zgodnych z zaleceniami producenta środka
każda fabryka zapewni dostępność środka dezynfekującego Virkon S w postaci saszetek 200g lub
innego zapewniającego dezynfekcję do wydawania kierowcom
o wydawanie środka kierowcom musi być ewidencjonowane w zeszycie i potwierdzone
podpisem kierowcy
o zabrania się sporządzania roztworów dezynfekcyjnych na terenie fabryki. Roztwór
dezynfekcyjny należy sporządzić bezpośrednio przed dezynfekcją w miejscu rozładunku
paszy
każda fabryka zapewni dostępność i wyposaży kierowców w środków ochrony indywidualnej,
zgodnie z obowiązującymi wymaganiami zawartymi w karcie Charakterystyki środka
dezynfekcyjnego oraz w środki jednorazowego użytku ( ochraniacze na buty, rękawice oraz
kombinezony)
o wydawanie w/w środków ochrony indywidualnej musi być ewidencjonowane w zeszycie i
potwierdzone podpisem kierowcy oraz poprzedzone szkoleniem przeprowadzonym przez
lokalnego pracownika BHP
każda fabryka zapewni odpowiednią ilość min 9 litrowych opryskiwaczy dla wszystkich zestawów
pojazdów
o wydanie opryskiwaczy musi być ewidencjonowane w zeszycie i potwierdzone podpisem
kierowcy
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•
•
•

każda fabryka kontroluje czystość zestawów i weryfikuje wpisy w książce sanitarnej
przeprowadzonej dezynfekcji przed wjazdem na swój teren i w razie konieczności kieruje zestaw do
mycia
wizyty w fabrykach powinny być ograniczone do niezbędnego minimum, a każdorazowe wejście na
teren zakładu musi być odnotowane w Księdze Wejść
wszystkie palety wracające z rynku bezpośrednio po rozładunku muszą być zdezynfekowane na
terenie fabryki ( dotyczy palet wracających z obszarów, gdzie wystąpiły ogniska ptasiej grypy w
gospodarstwach drobiu hodowlanego )

Dział Logistyki:
•

•

•
•
•
•

Zestawy powracające po transportach, w których rozładunek paszy drobiowej odbywał się w
obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym- przed wjazdem na teren fabryki muszą zostać umyte i
zdezynfekowane z zewnątrz w myjni zewnętrznej, wykonanie dezynfekcji musi zostać odnotowane
w książce sanitarnej pojazdu lub alternatywnym dokumencie i potwierdzone pieczątką i podpisem
upoważnionego pracownika myjni.
o wpisy w książkach sanitarnych pojazdów muszą być na bieżąco kontrolowane
o W każdej z fabryk, nalezy planować trasy dostaw paszy w sposób minimalizujący kontakt z
obszarami zapowietrzonymi i zagrożonymi kolejność rozładunków należy rozplanować tak,
aby rozładunek paszy dla fermy drobiu, która znajduje się na obszarze występowania ptasiej
grypy odbywał się jako ostatni
o wszyscy kierowcy muszą być przeszkoleni a odbycie szkolenia musi być potwierdzone
własnoręcznym podpisem osoby szkolącej i szkolonego – koordynuje logistyka
Kierowcy zobowiązani są do napełnienia opryskiwacza wodą na terenie fabryki lub w innym
dostępnym punkcie.
o roztwór dezynfekujący może być sporządzony tylko bezpośrednio przed jego użyciem
o każdorazowo przed wjazdem na fermę drobiową znajdującą się w obszarze objętym
występowaniem ptasiej grypy oraz zaraz po jej opuszczeniu kierowca jest zobowiązany do
dezynfekcji zestawu z zewnątrz plus węże, a czynności te muszą być odnotowane na bieżąco
w książce sanitarnej pojazdu. Dotyczy to wszelkiego rodzaju zestawów dostarczających
pasze luzem i workowane do klientów indywidualnych
o jeżeli ferma drobiowa ma własne kurtyny dezynfekcyjne to kierowca nie musi się
dezynfekować spryskiwaczem, ale odnotować musi w książce, że dezynfekcja odbyła się u
klienta
Podczas poruszania się na terenie fermy kierowca zobowiązany jest do używania jednorazowych
ochraniaczy na buty, rękawic oraz kombinezonu
Zakazuje się wchodzenia do budynków produkcyjnych znajdujących się na terenie gospodarstwa
Zużyte środki ochrony osobistej jednorazowe muszą być pozostawione na fermie
Poza wyznaczonymi strefami (w okresie wystepowania ognisk choroby) - na życzenie klienta istnieje
możliwość dezynfekcji pojazdu opryskiwaczem oraz stosowania ubrań ochronnych przez
kierowców. W tym celu należy również zapewnić dostępność potrzebnych środki ochrony osobistej i
dezynfekujących.
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Dział Sprzedaży:
•

•
•

do odwołania wstrzymane są odbiory własne pasz dla fabryk, których klienci znajdują się na
obszarach w wyznaczonych promieniach od wykrytych ognisk ptasiej grypy. Odbiory własne
dopuszczone są jedynie w przypadku pisemnego potwierdzenia dokonania mycia i dezynfekcji
pojazdu przed wjazdem na teren wytwórni, po decyzji własciwego kierownika wytwórni.
zakazuje się przyjmowania zwrotów pasz luzem i workowanych od klientów, którzy znajdują się na
obszarach w wyznaczonych promieniach od wykrytych ognisk ptasiej grypy
zakazuje się wizyt pracowników De Heus w gospodarstwach, w których wykryto ogniska ptasiej
grypy

Dział Jakości:
zobowiązany jest do:
• uaktualniania na bieżąco i przekazywania do działów (Produkcja, Logistyka i Sprzedaż) informacji
na temat rozprzestrzeniania się ognisk ptasiej grypy u drobiu hodowlanego i dzikich ptaków
• uaktualniania i przekazywania do odpowiednich działów (Produkcja, Logistyka i Sprzedaż)
informacji na temat likwidacji ognisk ptasiej grypy u drobiu hodowlanego

Ten dokument jest ważny tylko na ekranie lub wydrukowany do czasu opublikowania nowej wersji.
Data wydruku: 29/01/2020.

