Voorbeeld handleiding “Afvoer van varkens”
Doelgroepen:
 Verantwoordelijke/bedrijfsmedewerker(s) varkensbedrijf
 Chauffeur transportbedrijf
Doel:
 Voorkomen van insleep van ziektekiemen/introductie van dierziekten op het
bedrijf via het afvoeren van varkens per transportwagen.

Benodigde materialen:
 Bezoekersregister
 Bedrijfseigen drijfschotten
 Handleiding Aankomst van personen
 Reinigings- en ontsmettingsmateriaal
 Bedrijfseigen overall en laarzen of wegwerpkleding
 Afvalcontainer
 Afleverruimte met afsluitbare toegang die grenst aan het ‘niet schone’
bedrijfsgedeelte
Uitvoering:
Aankomst transportwagen op het bedrijf
De chauffeur maakt zijn/haar aankomst kenbaar via de telefoon of via de email.
De chauffeur meldt zich via de telefoon of intercom bij het toegangshek van
het bedrijf, voordat hij/zij het bedrijf oprijdt.
De chauffeur vult in het bezoekersregister de benodigde gegevens (extra
bezoekersregistratie in de afleverruimte) in en laat de bon achter waarop alle
benodigde diergegevens zijn vermeld.
De chauffeur is verplicht datum, naam en handtekening op de bon te
vermelden.
Zorg voor wegwerpkleding of een bedrijfseigen overall en laarzen voor de
chauffeur.
Leg de rijroute naar de afleverplaats uit, indien deze niet bij de chauffeur
bekend is.
Laden van de varkens
De chauffeur is bekend met de plaats van laden op het erf.
De chauffeur trekt voor het laden de wegwerpkleding of bedrijfseigen overall
en laarzen (die altijd in de afleverruimte blijven) aan.
De chauffeur komt niet op het ‘schone’ bedrijfsgedeelte of in de afleverruimte
en moet dus op of naast de transportwagen blijven.
Een bedrijfsmedewerker plaatst de eerste groep varkens in de afleverruimte.
Verzamel af te leveren dieren die niet in de afleverruimte kunnen op het
resterende deel van de afleverruimte, buiten de hokken, op het pad van de
vleesvarkensstal naar de afleverruimte, of laat ze tot het moment van
afleveren in hun eigen hok blijven.
Een bedrijfsmedewerker trekt een wegwerpoverall en laarzen

aan en blijft vanaf nu in de afleverruimte op het moment dat het eerste varken
in de vrachtwagen zit. De afleverruimte behoort in principe nu tot het ‘vuile’
bedrijfsgedeelte, doordat de mogelijkheid bestaat dat een varken vanaf de
vrachtwagen terugloopt naar de afleverruimte.
De bedrijfsmedewerker die in de afleverruimte blijft om de varkens naar de
transportwagen te drijven, mag niet meer terug naar de stallen!
Een tweede bedrijfsmedewerker moet ervoor zorgen dat alle af te leveren
varkens dus binnen handbereik zijn op de afleverruimte en het pad hier
naartoe.
Een tweede bedrijfsmedewerker moet de (eventuele) volgende groep dieren
naar het pad begeleiden bij de afleverruimte en het hek achter de dieren
sluiten, terwijl de chauffeur de eerste groep varkens aan het laden is.
De tweede bedrijfsmedewerker gaat binnendoor weer terug naar de stal en
sluit de poort van de vleesvarkensstal.
De medewerker in de afleverruimte is er verantwoordelijk voor dat de
looplijnen van de tweede bedrijfsmedewerker in de stal niet die van hem/haarzelf en van de chauffeur kruisen.
Handelingen voor vertrek van transportwagen
De chauffeur reinigt en ontsmet voor vertrek, met de door de
verantwoordelijke van het varkensbedrijf verstrekte middelen, de essentiële
onderdelen van de transportwagen en de laadklep.
De chauffeur deponeert voor vertrek de wegwerpkleding in de afvalcontainer
buiten het toegangshek.
De bedrijfsmedewerker die geholpen heeft in de afleverruimte reinigt en
ontsmet na vertrek van de transportwagen de afleverruimte en het pad ernaar
toe.
Vervolgens verlaat hij/zij het bedrijf via de vuile weg en betreedt pas weer het
bedrijf na douchen en omkleden (zie handleiding “Aankomst personen”).
De tweede bedrijfsmedewerker in de stal reinigt en ontsmet de gebruikte
ruimtes en gangen in de stal na vertrek van de transportwagen.

Achtergrond
Varkens worden meestal wekelijks afgeleverd. De transportwagens zijn grote
ziektebronnen omdat ze op verzamelplaatsen bij de slachterijen komen. Controleer
dan ook of de transportwagens gereinigd en ontsmet zijn.

