Guide til korrekt opbevaring af døde dyr
Døde dyr er en kilde til smittefare, og indretning af afhentningspladser er derfor vigtigt for sikkerheden.
DANISH-ordningen og Daka SecAnim har sammen lavet denne enkle guide til korrekt opbevaring af døde dyr.
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Adgang til afhentningspladsen
Afhentningspladsen skal være tilgængelig for lastbiler. Den skal
ligge ved en fast tilkørselsvej og have en vendeplads, hvis der
ikke er mulighed for gennemkørsel. Afhentningspladsen bør
have passende afstand til produktionen og offentlig vej, af hensyn til sikkerhed og gener.

På og omkring afhentningspladsen
Ved afhentningspladsen skal der være minimum 4 meter frihøjde, for at kranen kan håndtere dyrene. Døde dyr fordærver
hurtigere i varmen, og derfor bør afhentningspladsen være et
skyggefuldt sted. Husk at beskære træer og buske, så kranen
kan komme til.
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Underlag
Dyrene skal placeres på et stærkt og hævet underlag, f.eks.
betonspalter, for at forbedre holdbarhed og ventilation. Husk
at fastgøre underlaget. Luft nedefra holder dyrene kølige og
tørre. Placér dyrene på tværs af spalterne, så kranen ikke sidder fast i spalteåbningerne.

Overdækning
Kadaverkapper beskytter mod ådselædende dyr og reducerer
risikoen for smittespredning. Det er samtidig en diskret løsning.
En kadaverkappe skal være placeret et skyggefuldt sted og altid
dække dyrene helt. Tjek jævnligt, at griberingen er fastgjort.
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Afskærmning
Bokse og brønde er en effektiv afskærmning mod ådselædende dyr og reducerer risikoen for smittespredning. Bokse
og brønde er diskrete og professionelle løsninger med større
kapacitet. Bemærk, at afskærmningen maksimalt må være 1,4
meter høj.

Hurtig bestilling af afhentning
Døde dyr skal hentes hurtigst muligt
for at minimere smitterisiko og fordærvelse. Straks efter dødsfaldet
(maks. 24 timer efter) skal dyret
tilmeldes afhentning og placeres på
afhentningspladsen.
Vi anbefaler appen PIGUP&KO. Bemærk at afhentning kan ske samme
dag. Derfor er det vigtigt, at placere
døde dyr straks. Når appen anvendes
kan du også nemt og overskueligt lave
flytning af dyr til Daka i Fødevarestyrelsens dyreregistrering.
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