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Vnútorný poriadok na zabezpečenie ochrany zvierat počas prepravy na dlhé cesty (nad 8 hodín)


















Spoločnosť:
obchodné meno, sídlo, IČO
	zoznam druhov zvierat

Dátum:
Miesto:
Vypracoval:
Počet strán:
















Návod na správnu prax pri preprave živých zvierat


je vypracovaný v súlade Nariadením Rady (ES) č. 1/2005 z 22 decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 určený  pre zamestnancov vykonávajúcich prepravu živých zvierat. Zahŕňa postupy súvisiace s ochranou zvierat počas prepravy.
Kontrola dokumentácie
osvedčenia vodičov alebo sprievodcov
osvedčenie na dopravný prostriedok
veterinárne certifikáty pre obchod vo vnútri spoločenstva
plán prepravy
identifikácia zvierat porovnať dokumenty s označením zvierat (skontrolovať ušné značky, mikročipy, tetovanie, príp. iné označenie)
Príprava dopravného prostriedku pred samotnou prepravou
čistenie a dezinfekcia – kto vykonáva, kedy (pred každou prepravou), kde
kontrola priestoru pre zvieratá – poškodenia podlahy, stien, prepážok z pohľadu poranenia 
príprava prepážok dopravnom prostriedku
kontrola funkčnosti napájačiek
zabezpečenie dostatočného množstva vody, krmiva a podstielky
kontrola funkčnosti ventilácie
Nakladanie zvierat
kto zabezpečuje, akým spôsobom, zaobchádzanie so zvieratami
kontrola spôsobilosti zvierat pred nakladaním
	dodržiavanie skupín zvierat (oddelene samcov a samice, hmotnostné skupiny, .......)
Starostlivosť o zvieratá počas prepravy
ako často sa napája, kŕmi
	ako často sa kontroluje stav zvierat
Vykladanie zvierat
kto zabezpečuje, akým spôsobom, zaobchádzanie so zvieratami
kontrola zvierat počas vykladania




















Vnútorná smernica,
v ktorej sú popísané podrobnosti o postupoch, ktoré umožňujú sledovať a zaznamenávať pohyb cestných vozidiel, za ktoré sú zodpovední, a kedykoľvek sa počas  dlhých ciest s vodičmi daných vozidiel spojiť




1. Aký navigačný systém sa používa v dopravných prostriedkoch
2. Je možnosť získať výstupy z tohto zariadenia týkajúce sa trasy prepravy.
3. Kontakt na miesto kde sa dajú informácie získať.
4. Kontaktná osoba, s ktorou je možné komunikovať ohľadom výstupov z navigačného     systému







































Vyhlásenie zamestnanca  zabezpečujúceho prepravu živých zvierat.


Svojím podpisom potvrdzujem, že som oboznámený s Vnútorným poriadkom na zabezpečenie ochrany zvierat počas prepravy vypracovaným spoločnosťou .............. dňa......v ......................


Meno 					Priezvisko					Podpis
__________________		_______________________			__________
__________________		_______________________			__________
__________________		_______________________			__________
__________________		_______________________			__________
__________________		_______________________			__________
__________________		_______________________			__________


