START MET EEN GOEDE BIOSECURITY
EN BEDRIJFSHYGIËNE!
1 STALOMGEVING
Houd de gangen en het terrein schoon.
Baken het terrein af met een hek en zorg voor een gecontroleerde toegang op het erf.
Zorg waar mogelijk voor verharde toegangswegen.
Haal opslagmogelijkheden tegen de stal weg.
Zorg dat er 5 meter rondom de stal geen sprake van begroeiing is (struiken, planten, bomen).
Plaats een dranger op elke buitendeur, zodat huisdieren niet binnen kunnen komen.
Zorg voor een goede vliegenbestrijding.
Zorg dat het terrein vrij is van ratten en muizen (of uitwerpselen).
Zorg voor een goede ondergrondse afwatering van daken en het terrein.
Zorg dat er op het bedrijfsterrein geen hobbypluimvee en/of - vogels aanwezig zijn.
Verwijder dagelijks de voederresten onder silo’s.
Reinig en desinfecteer voertuigen die het erf betreden.

2 VOORRUIMTES EN DE STAL
Houd de voorruimtes en de stallen schoon.
Reinig regelmatig de ventilatieruimten en buitenluiken.
Plaats een dranger op elke buitendeur, zodat huisdieren niet binnen kunnen komen.
Zorg voor een goede vliegenbestrijding.
Zorg dat de voorruimtes en stallen vrij zijn van ratten en muizen (of uitwerpselen).
Maak de stal vogeldicht.
Vul de ruimten onder de dakplaten, zodat vogels geen nesten kunnen bouwen onder het dak.
Sluit de stallen overdag en ‘s nachts af, tenzij er personen aanwezig zijn.
Zorg dat de hygiënesluis een duidelijke barrière vormt tussen een schone en vuile weg.
Plaats een ontsmettingsbak bij elke stalingang.

3 STALINRICHTING
Reinig voederslangen regelmatig.
Gebruik droog en schoon strooisel.
Zorg voor goede verlichting en ventilatie.
Stop gaten in vloeren dicht, zodat parasieten zich daar niet kunnen nestelen.

4 MATERIALEN (INTERN & EXTERN)
Berg alle materialen op in schone ruimten.
Gebruik per stal een materiaal- en gereedschapsset (zoals een bezem) en pas per stal een kleurcode toe!
Verwijder onnodige materialen en gereedschappen in en rondom de stal.

www.kuikencoach.nl

5 PERSONEEL EN BEZOEKERS (ERFBETREDERS)
Registreer welke bezoekers op het bedrijf komen en hanteer een meldingsplicht.
Zorg voor een zichtbaar hygiëne-instructieprotocol voor bezoekers.
	Zorg voor kleedkamers met hygiënesluizen en douches. Laat alle bezoekers douchen voordat ze de stal
betreden (per 1 juli 2019 is douchen voor KAT en IKB verplicht).
	Laat bezoekers gebruik maken van schone, persoonlijke bedrijfskleding (broek, t-shirt, overall, sokken)
of zorg voor wegwerp- overalls, haarnetjes en overschoentjes.
	Laat bezoekers en personeel de handen wassen met zeep bij wisseling van stal.		
	Gebruik per stal een andere overall en set laarzen of gebruik wegwerp-overalls.
	Geef bezoekers altijd schone laarzen wanneer zij de stal(len) betreden.
Zorg dat u van de meest reguliere (S, M, L en XL) kledingmaten enkele exemplaren op voorraad heeft.
	
Was tenminste wekelijks de overalls op 60 graden Celcius.
	Was ook de laarzen uit, aangezien parasieten zich makkelijk in laarzen kunnen verstoppen.
	Laat bezoekers alleen indien strikt noodzakelijk eigen materiaal meenemen. Indien het niet anders mogelijk is:
zorg dat deze materialen voor en na het bezoek gereinigd en ontsmet worden.

6 KADAVERS
	Verwijder kadavers tweemaal per dag (stop kadavers in emmer).
	Zorg voor een hygiënische- en correcte kadaverafvoer (laat kadavers niet in en rond de boerderij liggen).
	Controleer kruiwagens op vuil en maak deze schoon.
	Reinig en desinfecteer wekelijks alle materialen die bij kadaverafvoer gebruikt worden.
	De aanbiedingsplaats van destructiemateriaal dient zich buiten of aan de rand van
het bedrijfsterrein te bevinden.			

7 NA RONDE
	Reinig en desinfecteer de stal en stalomgeving tijdens leegstand.
	Reinig de stal met water en schoonmaakmiddel.
	Zorg voor ontvetting van de stal.
	Laat schoonmaak- en ontvettingsmiddel voldoende inwerken, voordat het wordt weggespoeld.

8 VOOR OPZET
	Controleer of de karren waarmee de kuikenkratten naar binnen worden gebracht schoon zijn.
	Zorg dat de chauffeur van de broederij het biosecurity-protocol volgt, voordat hij/zij de stal betreedt.
	Controleer of het drinkwater niet verontreinigd is met micro-organismen.
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