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PROCEDURE REINIGEN EN ONTSMETTEN TRANSPORT
Certus-kwaliteitshandboek Transport dd 01/07/2016
_________________________________________________________________________________________

Deze procedure rond het reinigen en ontsmetten van transportmiddelen of een R&O procedure
opgesteld door de transportfirma die minstens onderstaande gegevens bevat, moet in elk
vervoermiddel voor vervoer van varkens aanwezig zijn en worden opgevolgd. Een versie wordt ook
digitaal of op papier bewaard op de bedrijfszetel.
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Reinigen
= het verwijderen van zichtbare bevuiling

-

verwijder alle losliggende vuil en beddingsmateriaal (houtkrullen, stro …);
maak vastklevend vuil verder los door gebruik van reinigingsmiddelen (detergenten, zepen …).
Werk van boven naar onder: plafonds, wanden, hekken, vloeren en andere oppervlakten.
Spoel het losgemaakte vuil met een voldoende debiet water weg.

Hoe beter het reinigen, hoe minder vuil er zal achter blijven.
Elk overgebleven vuildeeltje kan bacteriën bevatten, wat zorgt voor een minder goede werking van
de ontsmettingsmiddelen.

Validatie
Beoordeel met het blote oog of het transportmiddel proper is. Wanneer er nog vuil aanwezig is,
heeft ontsmetting weinig nut. Bij aanwezigheid van vuil verliezen ontsmettingsmiddelen snel hun
activiteit.
- Reinig tot er met het blote oog geen bevuiling meer te zien is.

__________________________________________________________________________________________
Procedure R&O Transport
1/2
Versie dd. 01/07/2016

Belpork vzw
Koning Albert II-laan 35 bus 54  1030 Brussel
T: 02 552 81 44  F: 02 552 81 30
info@belpork.be

Ontsmetten
= heeft als doel het doden van micro-organismen (bacteriën, virussen) door gebruik van een
ontsmettingsmiddel (desinfectiemiddel)
-

-

Gebruik een erkend ontsmettingsmiddel
 Lijst toegelaten ontsmettingsmiddelen: http://www.health.belgium.be/nl/lijst-vantoegelaten-biociden#1
Gebruik de juiste concentratie en laat voldoende lang inwerken
Spoel grondig na  verwijder het ontsmettingsmiddel
Droog (via de wind tijdens het rijden)

Grondig naspoelen na ontsmetten is noodzakelijk!
- Vermijd schade aan het transportmiddel door langdurig contact met ontsmettingsmiddelen;
- Vermijd dat dieren in contact komen met het ontsmettingsmiddel (huidirritatie door contact,
opname door oplikken…)
Een goede waterkwaliteit is aan te bevelen.

R&O Register
Elke reiniging en ontsmetting van het transportmiddel moet genoteerd worden in het R&O Register.
Noteer de volgende gegevens:
- Datum
- Uur
- Plaats
- Gebruikte ontsmettingsmiddel
- Naam en handtekening controleur (Bij gebruik van een erkende installatie van een derde (bv.
van een slachthuis): handtekening en stempel slachthuis)

Bronnen:


Cursus ‘vervoerder van dieren’ (http://www.dgz.be/publicatie/cursus-vervoerder-van-dieren) (download
juni 2016)
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