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Lp. Wyszczególnienie Tak Nie 
Nie 

dotyczy 

1. 
Praca przy zwierzętach zlecana jest osobom dorosłym, zdrowym, sprawnym 

fizycznie, znającym ich naturalne zachowania, fizjologię i behawiorystkę. 
   

2. 
Osoba pracująca przy zwierzętach zna je, ich charaktery i zachowania, a przed 

rozpoczęciem obsługi uważnie je obserwuje. 
   

3. Dostępność ciepłej i zimnej wody do mycia rąk oraz środków dezynfekcyjnych    

4. 

Dostępność odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej tj. 

nakryć głowy, rękawic, fartuchów ochronnych, masek przeciwpyłowych, 

okularów i obuwia. 

   

5. 

Zapobieganie chorobom odkleszczowym (boreliozie, kleszczowemu zapaleniu 

mózgu) poprzez stosowanie środków zabezpieczających w postaci krytego 

obuwia, przewiewnej i szczelnej odzieży ochronnej w jasnym kolorze 

osłaniającej nogi i ręce, nakrycia głowy, używanie repelentów (środków 

odstraszających kleszcze). 

   

6. 
Stosowanie urządzeń technicznych eliminujących prace ręczne przy dowozie i 

dozowaniu pasz, usuwaniu odchodów zwierzęcych oraz pojeniu zwierząt. 
   

7. 

Stosowanie płyt przepędowych poskromów, poganiaczy, kagańców i innych 

urządzeń wspomagających przepędzanie zwierząt oraz wykonywanie zabiegów 

weterynaryjnych i zoohigienicznych. 

   

8. 

Dostosowanie budynków, w których prowadzona jest hodowla zwierząt do 

profilu prowadzonej produkcji, tj.:  
   

a. pomieszczenia odpowiednio przestronne, z wydzielonymi korytarzami 

paszowymi i bez progów,  
   

b. usytuowanie koryt i poideł w taki sposób, by umożliwić zadawanie pokarmu i 

wody bez konieczności wchodzenia między zwierzęta, 
   

c. konstrukcja i wysokość kojców, zagród i boksów uniemożliwiająca 

zwierzętom ich niekontrolowane opuszczenie i zniszczenie, 
   

d. sprawna wentylację i oświetlenie,    

9. 
Wydzielono pomieszczenie lub zagrodę, umożliwiającą bezpieczne wykonanie 

zabiegów weterynaryjnych lub zootechnicznych 
   

10. 
Wydzielono i oznaczono  miejsce dla osobników niebezpiecznych, chorych oraz  

karmiących samic , które wykazują skłonność do kopania i gryzienia. 
   

11. 

Oznaczanie barwami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami nierówności nawierzchni 

podłoża, progów w otworach drzwiowych, na ciągach komunikacyjnych i w 

przejściach oraz niskich stropów i wystających elementów znajdujących się na 

wysokości poniżej 2 m. 

   

12. 
Uprzątnięte pomieszczenia inwentarskie z bezpiecznymi i niezastawionymi 

zbędnymi przedmiotami ciągami komunikacyjnymi.  
   

13. 
Okresowe czyszczenie, dezynfekcja i inne zabiegi  przeciwdziałające m.in. 

zagrzybianiu ścian i sufitów.  
   

14. 
Drzwi pomieszczeń inwentarskich otwierają się na zewnątrz i posiadają 

zabezpieczenie przed samoczynnym zamykaniem. 
   

15. 

Zabezpieczenie pokrywami lub rusztem przed przypadkowym wpadnięciem  do 

zbiorników bezodpływowych, studzienek oraz kanałów odprowadzających 

ścieki, gnojówkę i gnojowicę. 
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16. 

Posadzki lub maty antypoślizgowe w pomieszczeniach o dużej wilgotności, 

narażonych na wodę lub odchody zwierzęce, np. halach udojowych, na ciągach 

komunikacyjnych. 

   

17. 
Bezpieczne podłączenia urządzeń elektrycznych, posiadające zabezpieczenia  

przed porażeniem prądem elektrycznym. 
   

18. 

Utrzymywanie zwierząt w dobrostanie, tj. zaspokojenie ich podstawowych 

potrzeb w zakresie: żywienia, dostępu do wody, potrzebnej przestrzeni życiowej, 

towarzystwa innych zwierząt, leczenia, higieny utrzymania, mikroklimatu 

pomieszczeń i warunków świetlnych.  

   

19. 

Ogrodzenie  elektryczne pastwiska jest oznaczone tablicami ostrzegawczymi,  

a wybiegi dla zwierząt wyposażone w wyjścia ewakuacyjne dla osób 

wykonujących prace przy ich obsłudze. 

   

20. 
Wydzielono i wygrodzono wybieg dla drobiu i miejsca składowania pomiotu 

ptasiego z dala od zabudowań i ujęć wody. 
   

21. 

Zapewniono psom stróżującym duży kojec i wybieg, odpowiednią karmę, stały 

dostęp do wody oraz opiekę weterynaryjną, a także ograniczono kontakt z 

osobami postronnymi. 

   


