Усвідомлення небезпеки і знання поведінки тварин,
задоволення їх щоденних потреб, приязне ставлення
персоналу, повторюваність дій під час щоденного об-

Безпека. Здоров’я.
Добробут.

слуговування обмежують ризик виникнення небезпечних подій, наслідком яких є травми, стрес та втрата часу.
Слід пам’ятати, що відповідне поводження зі свійськими
тваринами регулюється законодавством. Також воно
визначається етичними та практичними принципами.
Тварини, що менше піддаються впливу факторів стресу,
є більш здоровими та активними, а їх обслуговування легшим та безпечнішим.
Запрошуємо ознайомитися та застосовувати принципи безпечної роботи під час обслуговування тварин.
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Хто повинен працювати з
тваринами?

Тому:

під час ветеринарних процедур і процедур з догляду (корекція ратиць, копит, рогів) використовуйте
станок; у випадку необхідності скористайтеся до-

будьте рішучі, але спокійні та обережні;

помогою іншої людини;

перед тим, як наблизитися до тварини, попередьте

для транспортування тварин використовуйте при-

повнолітні,

її про це вголос;

стосовані для цього причепи (з міцними зав’язка-

здорові,

не заходьте між тваринами без попередження;

вправні фізично,

якщо заходите між тварин, торкайтеся до них;

врівноважені,

не підходьте до тварин ззаду без попередження;

приязно налаштовані люди, яких знають тварини.

не

Обслуговуванням тварин повинні займатися:

працюйте

з

тваринами

після

вживання

алкогольних напоїв;
З небезпечними тваринами (напр., бугаями, жеребцями, кнурами, баранами) можуть працювати виключно
сильні чоловіки.

не допускайте зайвого роздратування тварин і знущання над ними;
дотримуйтеся особливої обережності під час роботи з сильними тваринами, та самицями, що годують,
молодими кіньми та кіньми після довгого періоду

Робота з тваринами може бути небезпечною для дітей,
осіб старшого віку, фізично слабких, осіб з інвалідністю.

відсутності активності;
позбувайтеся норовливих та винятково злих тварин;

Хворі люди або носії інфекційних захворювань (напр.,

для виведення бугая використовуйте палицю, що

туберкульозу) не можуть працювати з тваринами.

вставляється в носове кільце; якщо тварина уже
сильна або роздратована, скористайтеся допомо-

Як поводитися під час роботи з
тваринами?

гою другої людини; не забувайте одягнути на бугая
міцний шкіряний головний нашийник;
для виведення тварин на пасовище користуйтеся
гладкими (без вузлів) міцними канатами, тросами

Тварини більш спокійні, якщо за ними доглядають зна-

або ланцюгами; не накручуйте їх навколо руки;

йомі та приязно налаштовані люди. Налякана або захо-

щоб не поранити себе і тварину, не використовуйте

плена зненацька тварина може вкусити, копнути, пере-

ланцюги, що ремонтуються самостійно, напр., зв’я-

кинути, придавити, затоптати. Роздратована тварина

зані дротом;

може атакувати.

ми та бортами відповідної висоти), а для виведення тварин - достатньо широкі, оснащені боковими
бар’єрами, платформи.

