Додаток 3
до Правил захисту тварин
під час умертвіння
(пункт 1 розділу ІІ)

ОПЕРАЦІЙНІ ПРАВИЛА ДЛЯ БОЄНЬ
1. Прибуття, переміщення тварин і поводження з ними
Спеціаліст із захисту прав тварин або особа, безпосередньо підзвітна
такому спеціалісту, здійснює систематичну оцінку умов благополуччя кожного
вантажу тварин після його прибуття з метою визначення пріоритетів, зокрема
шляхом виявлення тварин, які мають особливі потреби з точки зору
благополуччя, та відповідних заходів, які необхідно вжити.
Вивантаження тварин після їх прибуття здійснюється якнайшвидше, а
забій – без необґрунтованих затримок.
Ссавців, за винятком кролів і зайців, яких після прибуття не переміщають
безпосередньо до місця забою, слід помістити до зон передзабійного
витримання.
Тварин, забій яких не було здійснено протягом 12 годин з моменту
прибуття на бойню, годують, а в подальшому дають помірну кількість корму з
належними інтервалами. У таких випадках тваринам дають належну кількість
підстилки або аналогічного матеріалу, який забезпечує рівень комфорту, що
відповідає виду та кількості тварин. Крім того, такий матеріал повинен
забезпечувати ефективне відведення або абсорбцію сечі та фекалій.
Контейнери, в яких транспортують тварин, слід підтримувати в
належному стані та поводитися з ними обережно, особливо якщо дно в таких
контейнерах має отвори або є гнучким, та:
контейнери забороняється кидати, вони не повинні падати або
перевертатися;
за можливості контейнери завантажують і вивантажують в
горизонтальному положенні з використанням механічних засобів;
За можливості тварин вивантажують по одній.
Якщо контейнери розташовують один на одному, слід вживати відповідні
застережні заходи:
обмежити потрапляння сечі та фекалій на тварин, розташованих знизу;
забезпечити стійкість контейнерів;
забезпечити відсутність перешкод для вентиляції.
Для цілей забою невідлучені тварини, лактуючі молочні тварини, самки,
які народили під час перевезення, або тварини, доставлені в контейнерах,
мають пріоритет перед іншими тваринами. Якщо це неможливо, вживаються
заходи для позбавлення їх страждань, зокрема шляхом:
доїння молочних тварин з інтервалами, що не перевищують 12 годин;
забезпечення належних умов для сисунців і благополуччя
новонароджених тварин у випадку, якщо народили самки;

надання води тваринам, доставленим у контейнерах.
Ссавці, за винятком кролів і зайців, яких після прибуття не переміщають
безпосередньо до місця забою, завжди повинні мати доступ до питної води
завдяки відповідному обладнанню.
Слід забезпечити стабільне надходження тварин для оглушення та
умертвіння з метою попередження необхідності дуже швидкого виведення
тварин із загонів для передзабійного витримання.
Забороняється:
бити або штовхати тварин;
давити на будь-які особливо чутливі частини тіла тварин таким чином,
щоб спричинити біль або страждання, яких можна уникнути;
підіймати або тягнути тварин за голову, вуха, роги, ноги, хвости або
шерсть або поводитися з ними таким чином, який спричиняє біль або
страждання;
незважаючи на зазначене вище, заборона щодо підняття тварин за ноги не
розповсюджується на птицю, кролів і зайців;
використовувати погонялки або інші предмети із загостреними кінцями;
скручувати, здавлювати або ламати хвости тварин або стискати очі
тварин.
Застосування електрошокових пристроїв слід за можливості уникати. В
будь-якому випадку, такі пристрої слід застосовувати тільки до дорослої
великої рогатої худоби та дорослих свиней, які відмовляються рухатися, та
тільки за наявності перед ними достатнього простору для руху. Електрошок
повинен тривати не більше однієї секунди, застосовуватися з належними
інтервалами та тільки до м'язів задньої частини тіла. Якщо тварина не реагує,
повторне застосування електрошокових пристроїв забороняється.
Забороняється прив’язувати тварин за роги або кільця в носі, їхні ноги не
повинні бути зв’язані разом. Якщо тварин необхідно прив’язати, мотузки,
недоуздки або інші засоби, що використовуються, повинні:
бути достатньо міцними, щоб не порватися;
не заважати тваринам за необхідності лягати, їсти та пити;
бути сконструйовані таким чином, щоб виключити будь-яку небезпеку
удушення або травмування та забезпечувати швидке відв’язування тварин.
Тварин, що не можуть рухатися, забороняється тягти до місця забою, їх
умертвіння здійснюється в місці, де вони лежать.
2. Додаткові правила щодо ссавців у зонах для передзабійного
витримання (за винятком кролів і зайців)
Для кожної тварини необхідно забезпечити достатньо місця для того, щоб
вона могла стояти, лежати та (за винятком великої рогатої худоби, що
утримується по одній тварині) розвертатися.
У зонах для передзабійного витримання тварин необхідно утримувати в
безпечних умовах; вживаються заходи для попередження їх втечі та захисту від
хижаків.
На кожному загоні слід зазначати дату та час прибуття тварин, які
повинні бути добре помітними, та (за винятком великої рогатої худоби, що
утримується по одній тварині) максимальну кількість тварин, яку дозволяється
в ньому розміщувати.

Кожного дня, коли бойня працює, перед прибуттям тварин слід
здійснювати підготовку до негайного використання окремих загонів для
витримання тварин, які потребують спеціального догляду.
Стан і здоров'я тварин у зонах для передзабійного витримання регулярно
перевіряє спеціаліст із захисту прав тварин, що має належну підготовку.
3. Знекровлення тварин
У випадках, коли одна особа відповідає за оглушення, накладання
путових ланцюгів, підвішування та знекровлення тварин, така особа здійснює
всі такі дії послідовно з однією твариною перш ніж здійснювати їх з іншою
твариною.
У випадку простого оглушення або забою із застосуванням спеціальних
методів забою, передбачених релігійними звичаями, обидві сонні артерії або
судини, з яких вони виходять, цілеспрямовано перерізають. Електростимуляція
здійснюється тільки після перевірки непритомності тварини. Подальша обробка
або ошпарювання здійснюється тільки після перевірки відсутності у тварини
ознак життя.
Забій птахів за допомогою автоматичного обладнання для перерізання
ший забороняється крім випадків, коли існує можливість перевірити
ефективність перерізання обох кровоносних судин таким обладнанням. Якщо
обладнання для перерізання ший не спрацювало ефективно, здійснюється
негайний забій відповідної птиці.

