Takarítás

El készületek

Takarítás és fertotlenítés
1. Ütemterv
készítése

Határidők,
munkaerő,
felelősök és
felszerelések.

2. Rovar-

3. Száraz

Az istállók
belső
felületeit és a
felszereléseket a
madarak elszállítása
után azonnal le kell
permetezni.

A felszerelések
szárazon történő
takarítása és
eltávolítása.
Az etetők és garatok
tartalmának kiürítése az alomba,
etetőtartályok kisöprése.

irtás

takarítás

4.

Az
istállók
bels
portalanítása

2. Mosás

1. Itatórendszer

Az istálló belső
felületeinek és a
felszereléseknek
a mosása olyan
habosítószerrel, amely
az alkalmazott
fertőtlenítőszerekkel
kompatibilis.

A teljes
itatórendszert
ki kell üríteni,
átmosni és
fertőtleníteni.

6.

5. A trágya

El áztatás
- a szerves anyagok
eltávolítása

eltávolítása

A teleptől
legalább
3,2 km-re
legyen
elhelyezve a trágya,
a helyi szabályzatok
figyelembevételével.

Az istálló belső
felületeinek és
a felszereléseknek a
tisztítása alacsony nyomású
mosóberendezéssel.

3. Küls

területek takarítása

Az istálló külső felületeinek mosása.
A közlekedési utak, járdák mosása
nagy nyomású mosóberendezéssel.
Fűnyírás az istálló körül.
A szociális épület és más
személyzeti létesítmények
takarítása.

További
feladatok

Fert tlenítés

Javítás és karbantartás

2. Gázosítás

1. Fert tlenítés
Az istálló belső
felületeinek
és az összes
felszerelésnek a
fertőtlenítése.

BELÉPNI TILOS!

3. A takarítás és

Csak ott szabad végezni,
ahol engedélyezett!

fert tlenítés hatékonyságának
kiértékelése

Gázosítás során
az istállókat
légmentesen le
kell zárni, a belépést
meg kell tiltani.

A mintákban Szalmonella ne legyen kimutatható.
Az összcsíraszám a megengedett határokon
belül kell legyen.
A megfelelő mintavételi eljárásról a helyi ellátó állatorvossal
kell konzultálni.

2. Munkaruha és
telepi higiénia

1.

Az összes munkaruha
mosása.
A lábbelik mosása és
fertőtlenítése.
A kéz- és lábfertőtlenítők
feltöltése.

Rágcsálóirtás
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