Намалете опасността от топлинен удар
по време на транспорт
Лятото е зад ъгъла и периода на високите температури вече е започнал. При високи температури, вероятно е
транспортът да има пагубен ефект върху физическата неприкосновеност на транспортираните животни. Ето
защо особенно дългите разстояния за транспортиране трябва да бъдат избягвани и късите разстояния ще
трябва да се осъществят през ноща.
Когато транспортът се осъществява независимо от високите температури, трябва да се вземат предвид
следните предпазни мерки се, за да се избегне топлинен удар и да се защити здравето на транспортираните
животни.

13 точки, които да се вземат предвид:
1.

Не товарете животните, когато се очакват температури над 35 °C във всяка точка на
пътуването.

2.

Пипайте животните колкото се може по-малко.

3.

Проверявайте животните често за признаци на топлинен стрес (например, дишане с отворена
уста и висока честотата на дишане; изпотяване; протегнат врат напред, проснато тялото).

4.

Уверете се, че всички животни имат достъп до прясна вода.

5.

Носете подвижни консуматори с вас , за да се осигури лесен достъп до вода за всички
животни.

6.

Намалете плътността на натоварване на животните от най-малко 30%, особено в горещите
части на превозното средство, които са предните участъци (близо до кабината) и горните
палуби. Уверете се, че има достатъчно място за всички животни, за да се термо - регулират.

7.

Повишете вътрешната височина над животните, за да увеличи движението и обмена на
въздуха.

8.

Извършвайте превози през ноща, за да се избегнат най-горещите часове на деня.

9.

Паркирайте винаги на сянка, в идеалния случай превозното средство трябва да се намира
перпендикулярно на преобладаващия вятър.

10. Включете вентилатора на превозното средство, когато е паркирано.
11. Използвайте превозно средство с цветен светлинен покрив за намаляване на ефекта от
слънчев удар (задължително за пътувания, надвишаващи осем часа).
12. Изгответе план за непредвидени ситуации при всяко пътуване; всяко забавяне, задръстване,
повреда при превозното средство и др. може да доведе до критичен момент при животните
(задължително за пътувания, надвишаващи осем часа).
13. Планувайте пътувания много внимателно, за да се избегне забавяне, особено по границите.
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