Checklist PED-preventie
PED-insleep voorkomen is de beste weg om problemen en schade tegen te gaan. Deze checklist helpt u om de
grootste risico’s op insleep op uw bedrijf in kaart te brengen. Zodra u een vraag met ‘nee’ moet beantwoorden,
betekent dit dat u op dit onderdeel risico loopt op PED-insleep. Deze lijst is natuurlijk nooit volledig. En
waakzaamheid en schoon en netjes werken blijven altijd van belang.
Alle transportmiddelen van dieren zijn schoon en ontsmet als ze op uw bedrijf aankomen
De laadplaats voor zeugen, biggen, vleesvarkens en opfokvarkens is verhard en goed te reinigen
De laadplaats wordt na gebruik altijd op dezelfde dag gereinigd en ontsmet
De vrachtwagenchauffeur (diertransport, voer en mest) blijft buiten de stal
Een varken dat bij het afleveren buiten de stal is geweest, blijft altijd buiten uw bedrijf
U, uw familie, medewerkers en bezoekers van uw bedrijf dragen in de stallen andere laarzen dan buiten de
stallen
Het is voor honden, katten en andere huisdieren onmogelijk om in de stallen te komen
De hygiënesluis wordt altijd gebruikt als iemand uw bedrijf binnengaat, dus ook door uzelf, familie en
medewerkers
De scheiding in de hygiënesluis tussen schone en vuile weg is de doorloopdouche of de doorloopbak, gevuld
met een ontsmettingsmiddel
Bij de toegang van het bedrijf ligt een ontsmettingsmat of staat een ontsmettingsbak
Materialen die een bezoeker mee moet nemen op het bedrijf, worden altijd van tevoren gereinigd en ontsmet
Bezoekers van uw bedrijf doen hun horloges af voordat zij de stal bezoeken en ook telefoons blijven buiten de
stal
Voersilo’s kunnen op uw bedrijf vanaf de vuile weg gevuld worden
Banden van vervoersmiddelen (dus ook van eigen auto of kar) worden ontsmet voordat ze op het erf komen
Aan de buitenkant van uw bedrijf is een plaats ingericht waar chauffeurs droge en schone bedrijfskleding en
laarzen kunnen aandoen. Zij kunnen daar ook hun handen en laarzen ontsmetten.
U heeft een eigen mestpompslang op uw bedrijf en de kop van de mestslang wordt ontsmet na gebruik door
een mesttransporteur
Ongediertebestrijding is uitbesteed aan een professionele organisatie
Uw bedrijf is vrij van muizen en ratten
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