Ellenőrzési lista baromfitelepek állategészségügyi
ellenőrzéséhez
(madárinfluenza miatt, betelepítést megelőzően)

A telep neve: ....................................................................................................................
Telephelye-címe: .............................................................................................................
Telefon/fax száma: ..........................................................................................................
Tulajdonos/üzemeltető neve: ...........................................................................................
Címe: ...............................................................................................................................
telefon/fax száma. ...........................................................................................................

Az ellenőrzés időpontja: ..................................................................................................
Az ellenőrzést végzi: .......................................................................................................
Az ellenőrzés jellege: ......................................................................................................
Értékelés, intézkedések, határidők: .................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

K.m.f.
……………………………….

……………………………….

A telep üzemeltetője

Az ellenőrzést végző

vagy megbízottja
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I. Járványvédelmi ellenőrzés

A telepre betelepítendő állomány adatai:
1. A telepre betelepítendő állomány létszáma: .........................................................
2. Az állomány faja és kora (hetekben): ...................................................................
3. Hasznosítási irányuk: előnevelés hízlalás tenyész egyéb: ....................................
4. Az állomány származási helye: .............................................................................
5. Az állomány integrátora: .......................................................................................
6. Az állomány várható érkezésének ideje: ...............................................................
7. Az állomány várható célállomása: ........................................................................
8. A telepet ellátó szolgáltató állatorvos neve: .........................................................
9. Írásos ellátási szerződés:

van

nincs

10.A telep rendelkezik tartástechnológiai leírással?
Igen

nem

Járványvédelmi feltételek:
11.A telep körbekerített?

igen

nem

12.A kerítés ép, résmentes

igen

nem

13.Belépéskor a kéz és lábbeli fertőtlenítés biztosított?

igen

nem

14.Biztosított minden istálló minden bejáratánál a kéz- és lábbeli fertőtlenítés
lehetősége?
15.Előírt méretű kerékfertőtlenítő medence
16.A kerékfertőtlenítő

üzemképes

17.A folyadék leereszthető, cserélhető:

igen

nem

van

nincs

nem üzemképes
igen

nem

18.Ha nincs kerékfertőtlenítő medence, hogyan oldják meg a behajtó járművek
fertőtlenítését? .......................................................................................................
...............................................................................................................................
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19.A látogatókról vezetnek-e naplót?

igen

nem

20.Egyéb baromfi vagy idegen fajú állat a telep területén:
Van, faja és száma: ....................................

nincs

21.Amennyiben van egyéb baromfi vagy idegen fajú állat, megoldott-e azok külön
termelési egységben történő teljes elkülönítése?

igen

nem

22.Rendelkezik-e a telep járványvédelmi intézkedési előírásokkal:
igen

nem

23.Rendelkezik-e a telep nagynyomású fertőtlenítő géppel vagy motoros háti
permetezővel?
igen

nem

24.A gép működőképes?

igen

nem

25. A fertőtlenítésről vezetnek-e naplót?

igen

nem

26.Fekete-fehér öltöző biztosított?

igen

nem

27.Rendeltetésszerűen használják?

igen

nem

28.A dolgozók munkaruházata biztosított?

igen

nem

29. A munkaruházat mosása a telepen történik?

igen

nem

30.A telepen fekete-fehér rendszerű öltöző nem üzemel, de az átöltözés és a
személyi fertőtlenítés céljára szolgáló szociális helyiség rendelkezésre áll?
igen

nem

Állati eredetű melléktermék kezelése
31.Az állati hullák gyűjtéséhez mosható, fertőtleníthető tartály, edényzet
rendelkezésre áll?

igen

nem

32.A gyűjtő-tároló edényzet mosása, fertőtlenítése hol és hogyan történik:
...............................................................................................................................
33.Elkülönített hullatároló van-e?

igen

nem

34.A hullatároló kerítésvonalban van-e?

igen

nem
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35.A hullaártalmatlanítás módja: ...............................................................................
36.A telep rendelkezik írásos szerződéssel az ártalmatlanítás vonatkozásában arra
engedélyezett vállalkozóval?

igen

37.A szállítási bizonylatok:

megvannak

nem

nincsenek

38.Milyen gyakorisággal szállítják el a mellékterméket?..........................
39.A telepen van boncoló helység?

igen

nem

40.A falak, padozat, berendezés mosható-fertőtleníthető?

igen

nem

41.Amennyiben nincs boncoló helyiség a boncolás céljára fertőtleníthető helyet,
felületet kialakítottak?

igen

nem

Higiéniai állapot:
42.Rendelkezik a telep takarítási és fertőtlenítési utasítással:
igen

nem

43.A takarításhoz, fertőtlenítéshez felhasznált szerek megnevezése:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
44.Tárolásuk zárt?

igen

nem

45.Jelenlegi mennyiségük: .........................................................................................
...............................................................................................................................
46. Amennyiben a telep lakótérhez kapcsolódik, megoldott-e annak teljes
elkülönítése a teleptől?
igen
nem
47.Falak állapota:

megfelelő

nem megfelelő

48.Padozat állapota:

megfelelő

nem megfelelő

49.Rovar és rágcsálóirtást végeznek-e?

igen

nem

50.A nyílászárók rovarhálóval fedettek-e?

igen

nem

51.A telep általános higiéniai állapota:

megfelelő
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nem megfelelő

52.A telepen az állattartás zárt?

igen

nem

53.Amennyiben nem, a kifutó megfelelő erősségű madárhálóval védett?
igen

nem

54.A kifutó nagysága legalább az állattartó épület alapterületével megegyező
nagyságú?
igen

nem

55.A telepen található épület(ek) elegendő férőhelyet biztosít(anak), hogy
amennyiben szükséges a teljes állomány bezárása megoldható a nevelési
időszaktól függetlenül?
igen

nem

56.Víziszárnyasok, illetve egyéb szabadon tartott baromfi esetében a telepítendő
létszám és előírt telepítési sűrűség figyelembe vételével megfelelő minimum
alapterületű zárt építmény áll rendelkezésre?
igen

nem

Takarmányozással kapcsolatos kérdések:
57.A telepen a takarmányt zártan, fedett helyen tárolják?

igen

nem

58.A tárolás során biztosított, hogy a takarmányhoz nem fér hozzá idegen fajú
állat?

igen

nem

59.A telep vízellátása hogyan történik? .....................................................................
60.A vizet vezetékből vagy zárt tárolóból biztosítják?

igen

nem

61.Az állomány fedett helyen történő etetése és itatása megoldott?
igen

nem

62.Az almot úgy tárolják (lehetőleg fedett, zárt helyen vagy fóliával takarva),
hogy elkerülhető a vadmadarakkal való érintkezése?
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igen

nem

Legeltetés:
63.Az állomány nevelése során legeltetés történik-e?

igen

nem

64.A legelő területén természetes víz, belvíz, nádas, vagy egyéb vadmadarak által
látogatható vízfelület:

van

nincs

65.Az állomány felnevelése során, ha a legeltetés nem engedélyezhető, az
állomány takarmányozása biztosítható?

Tépés:
66.Történik-e tépés a telepen?

igen

nem

igen

nem

67.A telepi dolgozókon kívül idegen személyek részt vesznek-e a tépésben?
igen

nem

68.A toll értékesítése: .................................................................................................

Tömés:
69.Történik-e tömés a telepen?

igen

nem

70.A telepi dolgozókon kívül idegen személyek részt vesznek-e a tömésben?
igen

nem

71.Történik-e az állományból tömésre kihelyezés?
Igen, hova? .............................................

nem

72. Rendelkezésre áll-e legalább 20 garnitúra egyszer használatos védőruha,
lábzsák és szájmaszk?
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A telepen szükséges dokumentáció:

1. Tartástechnológiai leírás (a betelepítés, tartás, kiszállítás körüli teendők,
állománysűrűség, etetés, itatás szellőztetés technológiája, a legeltetés rendje)
2. Járványvédelmi intézkedési terv (a személyi és járműforgalom higiéniai rendje,
a szükséges eszközök és szerek megnevezése, a fertőztő betegségek elleni
specifikus védekezések leírása)
3. Takarítási és fertőtlenítési utasítás (a takarítás és fertőtlenítés leírása,
felhasznált szerek és eszközök, ellenőrzés módja)
4. Állategészségügyi laboratóriumi eredmények
5. A felhasznált állatgyógyszerek, vakcinák megrendelői és felhasználásuk
nyilvántartása
6. Az állatok beérkezésének és kiszállításának állategészségügyi igazolásai
7. Az állati eredetű melléktermék kiszállítási és megsemmisítési bizonylatai
8. Állomány nyilvántartások (létszám elhullás, takarmány felhasználás, boncolási
és kezelési napló)
9. Prevenciós program(a telepen a megelőzés érdekében használt gyógyszerek,
vakcinák a felhasználás sorrendjében, az applikálás eszközei, a felelősök
megnevezése)
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