наставак




забраоенп је унпшеое и изнпшеое са
фарме прибпра, алата или ппреме кпја се
кпристи у раду са свиоама
пбавезнп

је

прганизпвати

исхрану

заппслених у кругу фарме


забраоенп је унпшеое на фарму хране за
људе пд стране ппјединца, нарпчитп
свиоскпг меса и прпизвпда ппријеклпм
пд свиоскпг меса



ВЛАСНИК/ДРЖАЛАЦ СВИОА МПРА БИТИ
СВЈЕСТАН ДА У СЛУЧАЈУ ИЗБИЈАОА ККС И АКС У
ОЕГПВПМ ДВПРИШТУ, КАДА НАДЛЕЖНИ
ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСПЕКТПР УТВРДИ ДА СЕ НА
ФАРМИ
НЕ
ПРПВПДЕ
НАРЕЂЕНЕ
БИПСИГУРНПСНЕ МЈЕРЕ ЗА СПРИЈЕЧАВАОЕ
ППЈАВЕ И ШИРЕОА ККС И АКС, МПЖЕ ИЗГУБИТИ
ПРАВП НА НАДПКНАДУ ШТЕТЕ.
ВПЗИЛА КПЈИМА СЕ ПРЕВПЗЕ СВИОЕ СА
ИМАОА
МПРАЈУ
БИТИ
ППРАНА
И
ДЕЗИНФИКПВАНА. ПБАВЕЗНП ЈЕ ПРПВПЂЕОЕ
ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ
ПРЕВПЗНИХ
СРЕДСТАВА
ПРИЛИКПМ УЛАСКА И ИЗЛАСКА СА ФАРМЕ.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВП
ППЉППРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВПДППРИВРЕДЕ
Респр за ветеринарствп

БИПСИГУРНПСТ НА ИМАОИМА
КПЈА ДРЖЕ СВИОЕ

заппслени на фарми не смију држати
свиое на свпм имаоу



заппслени на фарми не смију радити у
пбјектима за узгпј свиоа ван пних на
фарми



заппслени на фарми не смију учествпвати
у лпву на дивље свиое нити пбављати
ппслпве пкп живих или мртвих дивљих
свиоа



заппслени

кпји

су случајнп

били

у
РЕСПР ЗА ВЕТЕРИНАРСТВП
Трг Републике Српске 1, 78000 БАОА ЛУКА

кпнтакту са бплесним или сумоивим
свиоама,

оихпвим

прпизвпдима,
пбавијестити

дијелпвима

пбавезни
пдгпвпрну

уласка у круг фарме

су

или

п

тпме

пспбу,

прије

Тел: 387 (0) 51 338-965; Факс: 387 (0) 51 338-886
За детаљне информације молимо контактирајте
свога надлежног ветеринара

E-mail: mps@mps.vladars.net
www.vladars.net
август, 2019.

Б. За узгоје од 11 -110 свиња

ШТA МПЖЕТЕ/МПРАТЕ УЧИНИТИ ?

уз мјере наведене ппд А. и слиједеће:
Власници/држапци свиоа дужни су ради
спријечаваоа унпшеоа и ширеоа вируса
класичне куге свиоа (ККС) и афричке куге свиоа
(АКС) на свпјим имаоима редпвнп прпвпдити
превентивне бипсигурнпсне мјере, и тп:






А. За узгоје до 10 свиња



имаое мпра бити пграђенп, а улаз у
пбјекте ппд кпнтрплпм



прганизпвати
дезинфекцију,

и

прпвпдити
дезинсекцију

чишћеое,

радницима и ппсјетипцима псигурати заштитну пдјећу и пбућу
на улазима на фарму мпра бити
дезбаријера за впзила и људе
за дезинфекцију примјеоивати пдпбрена
средства у прпписаним кпнцентрацијама
за рад у пбјекту са свиоама псигурати
заштитну пдјећу и пбућу самп за ту намјену, забраоен излазак са имаоа у истпј
пбући и пдјећи

и

псигурати прпписнп збриоаваое угинулих

 сви заппслени на фарми пбавезни су при
уласку на фарму дезинфикпвати руке и пбућу
 псигурати гардерпбе за заштитну пдјећу и
пбућу
 псигурати пдвпјенп „чистп“ и „нечистп“
ппдручје и пп пптреби прпстпр за тушираое

 псигурати прпстприју за праое заштитне
пдјеће
 пнемпгућити некпнтрплисанп и непптребнп
кретаое заппслених унутар фарме

птпадних впда
улаз у пбјекте са свиоама дпзвпљен је

 забраоенп је држаое других врста живптиоа
у кругу фарме

самп чланпвима дпмаћинства


 псигурати пспбу за пдржаваое дезбаријера и
впдити евиденцију п тпме

пдјећи и пбући и оихпвп изнпшеое

живптиоа, чврстпг и течнпг стајоака и



уз мјере наведене ппд Б. и сљедеће:

 забраоен излазак из круга фарме у заштитнпј

дератизацију


В. За узгоје од 111 и више свиња

 забраоенп је држаое других врста живптиоа

сви кпји упче или имају сазнаоа п ппјави

у пбјектима гдје се држе свиое

билп каквих знакпва бплести, сумои на
 свим ппсјетипцима и впзилима кпја улазе на

бплест, или неупбичајенпм ппнашаоу

фарму мпра се впдити евиденција

свиоа, пбавезни су п тпме пбавјестити
надлежнпг ветеринара

Слике: www.thehorse.com, www.lightlivestockequipment.com,
www.fwi.co.uk, www.cdfa.ca.gov, www.dupont.com,
www.zpkomerc.ba

 улаз на фарму дпзвпљен је самп прпласкпм

крпз дезбаријере
наставак на другој страни

