Limpeza

Preparações

Limpeza e desinfecção
1. Elabore

um plano

Datas, tempo,
responsabilidades
e equipamentos.

2. Controle

de insetos

Pulverize
o interior do
aviário e todos os
equipamentos assim
que as aves forem
carregadas

3. Limpe os

equipamentos
a seco

Escovar e remover
os equipamentos.
Esvazie os comedouros e
caixas de ração; limpe os silos.

4. Remova

o pó do
interior do
aviário

2. Lavagem

1. O sistema

Lave o interior do
aviário e todos os
equipamentos com
detergente em
espuma compatível
com o desinfetante
a ser utilizado.

de água

Esvazie, lave
e desinfete o
sistema
de água.

5. Remova

a cama

Faça o descarte
a pelo menos 3,2 km
da granja, de acordo
com as normas locais.

6. Pré-limpeza

para a remoção
de materiais
orgânicos

Limpe o interior do aviário e os
equipamentos com uma lavadora
de baixa pressão.

3. Áreas externas
Lave as superfícies externas do prédio.
Lave com uma máquina de pressão as vias
externas e rotas de acesso.
Corte a grama/vegetação ao redor
do aviário.
Limpe todas as instalações dos
funcionários e os prédios sociais.

Adicionais

Desinfecção

Reparos e Manutenção

2.

Fazer a
fumigação onde for
permitido!

1. Desinfecção
Interior do
aviário e todos
equipamentos.

ENTRADA
PROIBIDA

Os aviários são vedados
e ninguém pode ter
acesso a eles durante
a fumigação.

3. Avaliação da eficiência
da limpeza e desinfecção

Nenhuma salmonela deve ser isolada e as
contagens bacterianas devem estar dentro dos
limites aceitáveis.
Consulte o veterinário local para obter
o procedimento de amostragem adequado.

2. Roupas de proteção
e higiene da granja

1. Controle

Lave todas as roupas
da granja.

de roedores

Política de Privacidade: A Aviagen® coleta dados para comunicar e fornecer informações sobre nossos produtos e nossas atividades comercias
de forma eficaz.
Estes dados podem incluir seu endereço de e-mail, nome, endereço comercial e número de telefone. Para ler nossa política de privacidade
na íntegra, acesse Aviagen.com.

Lave e desinfete as botas.
Reponha os pedilúvios e
desinfetantes para as mãos.
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