
 

PRILOGA 6 

Načela in postopki za čiščenje, razkuževanje in obdelavo gospodarstev 

 
1. Naslednja splošna načela in postopki veljajo za čiščenje, razkuževanje in obdelavo, 

predvidene v 51. členu tega pravilnika: 

(a) čiščenje in razkuževanje in, kjer je potrebno, ukrepi za deratizacijo in 
dezinsekcijo, se morajo izvajati pod uradnim nadzorom in v skladu z navodili uradnega 
veterinarja; 

(b) razkužila in njihovo koncentracijo, s katero se zagotovi uničenje virusov AI, 
določi VURS; 

(c) razkužila je treba uporabljati v skladu s priporočili proizvajalca, kjer so ta na 
voljo, ali v skladu z navodili uradnega veterinarja oziroma z navodili VURS, če ta obstajajo; 

(d) pri izbiri razkužil in postopkov razkuževanja je treba upoštevati lastnosti 
gospodarstev, vozil in predmetov, ki jih je treba razkužiti; 

(e) pogoji, pod katerimi se uporabljajo sredstva za razmaščevanje in razkužila, 
morajo zagotavljati, da njihova učinkovitost ni zmanjšana; še zlasti je treba upoštevati 
tehnične parametre, ki jih je navedel proizvajalec, kot so pritisk, najnižja temperatura in 
zahtevan čas delovanja; 

(f) ne glede na uporabljeno razkužilo veljajo naslednja splošna pravila: 
- temeljito namakanje stelje, nastilja in fecesa z razkužilom; 
- pranje in čiščenje s temeljitim ščetkanjem in ribanjem tal, podov, ramp in zidov po 

odstranitvi ali razstavitvi, kjer je mogoče, opreme ali naprav, da ne ovirajo postopkov 
učinkovitega čiščenja in razkuževanja; 

- ponovni nanos razkužila za najkrajši čas delovanja v skladu s priporočili proizvajalca; 

(g) kjer se pri pranju uporabi tekoče čistilno sredstvo pod pritiskom, je treba paziti, 
da se že očiščeni deli ponovno ne kontaminirajo; 

(h) opremo, napeljavo, predmete ali kar koli, kar bi lahko bilo kontaminirano, je 
treba očistiti, razkužiti ali uničiti; 

(i) po postopku razkuževanja se je treba izogniti ponovni kontaminaciji; 

(j) čiščenje in razkuževanje, zahtevano v skladu s tem pravilnikom, je treba 
zabeležiti v dokumentaciji gospodarstva ali registru vozila in, kjer je zahtevana uradna 
odobritev, ju mora potrditi uradni veterinar, ki nadzoruje njuno izvedbo, ali oseba pod 
njegovim nadzorom; 

(k) čiščenje in razkuževanje vozil, ki so se uporabljala za prevoz, in tistih, ki jih je 
uporabljalo osebje. 

 
2. Čiščenje in razkuževanje okuženih gospodarstev se izvajata v skladu z naslednjimi 

načeli in postopki: 



 

(a) predhodno čiščenje in razkuževanje: 
- med pokončevanjem perutnine ali drugih ptic v ujetništvu je treba izvesti vse potrebne 

ukrepe, da se prepreči ali čim bolj zmanjša širjenje virusov AI; ti ukrepi morajo vključevati 
namestitev začasne opreme za razkuževanje, dobavo zaščitnih oblačil, prh, 
dekontaminacijo uporabljene opreme, instrumentov in naprav ter izključitev 
prezračevalnih naprav; 

- trupla usmrčene perutnine ali drugih ptic v ujetništvu je treba poškropiti z razkužilom; 
- prevoz trupel perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, ki jih je treba odstraniti z 

gospodarstva, poteka v zaprtih, neprepustnih vozilih ali zabojnikih pod uradnim 
nadzorom na način, da se prepreči razširjanje virusov AI; 

- po odstranitvi usmrčene perutnine ali drugih ptic v ujetništvu je treba po tistih delih 
gospodarstva, kjer so bile živali nastanjene, in po vseh delih drugih zgradb, dvorišč itd., 
ki so bili kontaminirani med pokončevanjem ali patomorfološkim pregledom, čim prej 
razpršiti razkužilo, odobreno v skladu z 51. členom tega pravilnika; 

- vsako tkivo ali kri, ki izteče med usmrtitevm ali obdukcijo, je treba zbrati in odstraniti 
skupaj z usmrčeno perutnino ali drugimi pticami v ujetništvu; 

- razkužila morajo ostati na površini najmanj 24 ur; 

(b) končno čiščenje in razkuževanje: 
- gnoj in uporabljeno steljo je treba odstraniti in obdelati v skladu s točko a) tretjega 

odstavka te priloge; 
- vso maščobo in umazanijo je treba s površin odstraniti s sredstvom za razmaščevanje in 

površine očistiti z vodo; 
- po spiranju s hladno vodo se površine popršijo z razkužilom; 
- po sedmih dneh je treba prostore ponovno obdelati s sredstvom za razmaščevanje, 

sprati z vodo, popršiti z razkužilom in ponovno sprati z vodo. 
 
3. Razkuževanje kontaminiranega nastilja, gnoja in gnojevke se izvaja v skladu z 

naslednjimi načeli in postopki: 

(a) gnoj in uporabljeni nastilj se: 
- obdela s paro pri temperaturi vsaj 70 °C; ali 
- uniči s sežigom; ali 
- zakoplje dovolj globoko, da ju ne dosežejo prostoživeče ptice in druge živali; ali 
- zloži na kup, poprši z razkužilom in pusti tako najmanj 42 dni; 

(b) gnojevko je treba skladiščiti najmanj 60 dni po zadnjem dodajanju okuženega 
materiala, razen če VURS dovoli krajšo dobo skladiščenja gnojevke, ki je bila učinkovito 
obdelana v skladu z navodili uradnega veterinarja, tako da je zagotovljeno, da je bil virus 
uničen. 

VURS lahko dovoli prevoz gnoja, nastilja in stelje, za katere obstaja verjetnost 
kontaminacije, bodisi v odobren obrat za obdelavo gnoja, kjer se izvede obdelava, ki 
zagotavlja uničenje virusov AI bodisi v začasno skladišče, kjer se shrani pred uničenjem ali 
obdelavo, v skladu z Uredbo 1774/2002/ES, če drugi predpisi Skupnosti ne določajo 
drugače. Takšen prevoz se izvede v zaprtih, neprepustnih vozilih ali zabojnikih pod uradnim 
nadzorom na način, da se prepreči širjenje virusov AI. 

 
4. Z odstopanjem od prve in druge točke te priloge lahko VURS določi posebne postopke 

za čiščenje in razkuževanje ter pri tem upošteva vrsto gospodarstva in podnebne 
razmere. VURS v primeru uporabe tega odstopanja obvesti Komisijo in jo seznani s 
podrobnostmi posebnih postopkov. 

5. Brez poseganja v drugi odstavek 51. člena tega pravilnika lahko VURS, če ugotovi, da 
gospodarstvo ali deli gospodarstev iz kakršnega koli razloga ne morejo biti očiščeni ali 



 

razkuženi, v ta gospodarstva ali dele gospodarstev prepove dostop za osebe, vozila, 
perutnino, druge ptice v ujetništvu ali sesalce domačih vrst ter za vse ostale; takšna 
prepoved velja najmanj 12 mesecev. 


