ЗАПИСВАНЕ НА НАРАНЯВАНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА УЛАВЯНЕТО

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

* = информация от стопанския субект/компетентния орган ** = приложимото да се
огради
Тази партида е избрана на случаен принцип / тази партида е избрана, защото са налице доказателства за
нараняване**
Номер на здравната маркировка на кланицата*
Дата на клане
Идентификационен номер на партидата в
кланицата*
Номер на птицефермата*
Наименование на стопанството/земеделския
стопанин*
Живо тегло на птиците*
Кланична възраст*
Дата и час на заминаване от стопанството
Дата и час на пристигане в кланицата
Общо време на пътуване
Контейнер / щайга / кутия **
Състояние на контейнерите
Брой животни / контейнер или кафез
(планирани):
Улавяне: ръчно или машинно*
Наименование на екипа за улавяне*
Марка на машината за улавяне*
Живи животни механично разтоварвани и
накланяни?

да/не**

Скорост(и) на кланичната линия:
Да се посочи коя линия, ако са повече от една

Наранявания вследствие на улавянето
((ЕО) № 1/2005)
Брой на животните с натъртвания, по-големи от
3 cm1 при броене в продължение на 2 минути.
Начален час:
Брой на животните с натъртвания, по-големи от
3 cm при броене в продължение на 2 минути.
Начален час:
Среден брой след двукратното броене2:
Степен и разпространение на нараняванията

Бройлери/кокошки/патици/други видове **

% от
животните

По-долу поставете кръстчета (+, ++, +++), за да укажете
степента и разпространението на телесните наранявания за
наблюдаваната проба

Натъртвания по краката
Натъртвания по крилата
Натъртвания по гърдите
Други сериозни наранявания
Име на длъжностното лице:
Разрешение №
Организация:
1

Дата

Натъртванията, които се броят за наранявания вследствие на улавянето, са тъмночервени на цвят, а, що се
отнася до големината, са големи, дифузни и над 3 cm по крилата, краката или тялото. Забележка: следва да се
брои само по едно голямо нараняване на животно!
2

При големи партиди тези преброявания трябва да бъдат повторени.

Официален адрес:
Копие за стопанския субект да/не**

Настоящите резултати от
инспекцията се използват за целите
на правоприлагането: да/не**

Официален печат

Nota bene: в избрани партиди, с оглед на ефективното правоприлагане, резултатите от броенето следва да
съответстват на резултатите от общата следкланична инспекция и записите за партидата трябва да потвърждават
наличието на откритите по-горе наранявания. За потвърждение на този факт ще трябва да бъде събрана
допълнителна информация. Вж. на гърба.

Допълнителна информация
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Бележки по партидата в транспортното средство: видимо наранени животни и % на животните, които са
отчетени като „мъртви при пристигането“?



Бележки по партидата в неразтоварените контейнери на мястото за настаняване.



Бележки след окачването на живи животни: висок % на животните с клюмнали крила и/или
кръвоизливи?



Бележки след зашеметяването на линията и преди и след оскубването



Какъв е резултатът от скледкланичната инспекция?



Други бележки: като коментари относно момента на нанасяне на нараняванията и допълнителна
информация за естеството на нараняванията.



Има ли снимки в подкрепа на бележките? Да се посочи.

