
Myj i dezynfekuj zawsze pojazd wewnątrz oraz na zewnątrz 
natychmiast po wyładunku zwierząt parzystokopytnych 
Obejmuje to kabinę, naczepę oraz przyczepę. Po dokładnym 
umyciu pojazdu trzeba go zdezynfekować

Umyj i zdezynfekuj obuwie oraz narzędzia
Zarazki mogą się utrzymywać w ściółce i oborniku oraz 
w ślinie i krwi od zakażonych zwierząt.

Pamiętaj o dokumentacji
Miejsce, data i czas czyszczenia oraz środki użyte do 
dezynfekcji. 

CZY POJAZD JEST CAŁKOWICIE CZYSTY?
Przestrzegaj Fødevarestyrelsen trzech wymagań do czyszczenia i dezynfekcji

W ten sposób upewniasz się ze twój pojazd nie będzie przenosił zakaźnych chorób jak np. afrykańskiego
pomoru świń lub pryszczycy 



Od października 2020 do kwietnia 2021 Fødevarestyrelsen przeprowadza kampanię 
dotyczącą czyszczenia i dezynfekcji pojazdów przewożących trzodę chlewną oraz bydło

Celem kampanii jest wzmocnienie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się zakaźnych chorób u trzody chlewnej i bydła, np. 
afrykańskiego pomoru świń oraz pryszczycy. Kampania będzie obejmować kontrole pojazdu koncentrującą się na widocznym 

brudzie oraz kontroli dokumentacji czyszczenia i dezynfekcji. Kontrola będzie wykonywana w rzeźniach, punktach 
gromadzenia oraz myjniach w Padborgu i Nakskov. 

Myj i dezynfekuj zawsze pojazd wewnątrz i 
na zewnątrz natychmiast po wyładunku 
zwierząt parzystokopytnych 

Umyj i zdezynfekuj obuwie oraz 
narzędzia

Pamiętaj o dokumentacji

Wszelki transport zwierząt parzystokopytnych kończony 

jest myciem oraz dezynfekcją pojazdu. 

Czyszczenie oraz dezynfekcja zapobiegają 

rozprzestrzenianiu się zakaźnych chorób zwierząt 

parzystokopytnych w Danii i zagranicą.

Myjąc usuń wszelki widoczny bród i zdezynfekuj pojazd. 

Dezynfekcja jest tylko wtedy skuteczna, gdy pojazd jest 

całkowicie czysty. 

Zarazki mogą się utrzymywać w ściółce i oborniku oraz 

w ślinie i krwi od zakażonych zwierząt. Zarazki mogą 

także być rozpowszechniane przez obuwie oraz 

poganiacze, płyty przepędowe itp. narzędzia do 

poganiania zwierząt. To samo dotyczy urządzeń do 

czyszczenia pojazdu. Wszelkie narzędzia oraz miejsca 

ich przechowywania muszą być czyste. Uszkodzenia 

narzędzi m.in. pęknięcia, uniemożliwiają dokładne ich 

czyszczenie. Pamiętaj o dezynfekcji po umyciu. Środki 

odkażające są tylko skuteczne na czystych 

powierzchniach. 

Obowiązuje dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji 

zawierająca miejsce, datę i czas oraz jakie środki odkażające 

użyto do dezynfekcji. Dokumentacja ta musi być 

przechowywana przez co najmniej trzy lata. 

Fødevarestyrelsen trzy wymagania czyszczenia i dezynfekcji.
Przeczytaj więcej na www.fvst.dk pod „Cleaning and disinfection of animal vehicles” 
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http://www.fvst.dk/

