
 
 
 

Instrukcja pracy w strefie za barierą sanitarno-higieniczną 

1. Wejście do strefy za barierą celem wykonywania czynności i procedur na zwierzętach oraz 
celem sprawowania opieki nad nimi możliwe jest wyłącznie przez śluzę sanitarno-higieniczną, 
w odpowiedniej odzieży ochronnej (uniformy jednoczęściowe typu TYVEK, sterylne fartuchy 
jednorazowe, ochrona na włosy, maseczki na nos i usta, ochraniacze na obuwie).  

2. Decyzję o stopniu ochrony osobistej, która musi zostać przedsięwzięta przez osoby wchodzące 
za barierę należy do kierownika zwierzętarni, będącego osobą odpowiedzialną za dobrostan 
zwierząt. 

3. Dodatkowym elementem zwiększającym bezpieczeństwo zwierząt przebywających w strefie 
za barierą są maty dezynfekcyjne, po których należy obowiązkowo przejść wchodząc do tej 
strefy. 

4. Bezwzględnie zabronione jest wchodzenie do strefy za barierą osobom chorym lub 
wykazującym oznaki przeziębienia lub innego typu infekcji. Każda osoba zatrudniona w PZD, 
wykazująca oznaki dyskomfortu zdrowotnego (lecz nie przebywająca na zwolnieniu lekarskim) 
zobowiązana jest powiadomić o tym fakcie kierownika zwierzętarni, do którego obowiązków 
należy wskazanie tej osobie zadań o charakterze biurowym, niezagrażającym dobrostanowi 
zwierząt utrzymywanych w obu strefach zwierzętarni.  

5. Powyższy zakaz dotyczy także osób wykonujących czynności i procedury na zwierzętach, które 
nie są zatrudnione w PZD. W przypadku zaistnienia objawów chorobowych u tych osób, osoby 
te są zobowiązane do powiadomienia o tym fakcie kierownika zwierzętarni, który dokonuje 
stosownej adnotacji w dokumentacji doświadczenia.  

6. Do strefy za barierą należą następujące pomieszczenia: śluza (4048), kwarantanna (4014), 
pomieszczenia bytowe (4025, 4026), pomieszczenia zabiegowo-sekcyjne (4023, 4043), 
magazyny (4036, 4038), śluza towarowa (4032), sterylizatornia (4035). 

7. Do obowiązków kierownika zwierzętarni należy wyznaczenie spośród personelu PZD osób 
pracujących za barierą w związku z realizacją danego doświadczenia, w tym sprawowania 
opieki nad zwierzętami.  

8. Liczba wejść za barierę każdego dnia pracy powinna być jak najmniejsza, celem maksymalnego 
ograniczenia ryzyka zakłócenia dobrostanu utrzymywanych tam zwierząt.  

9. Osoby przebywające w strefie za barierą korzystają z zaplecza sanitarnego (WC, prysznic, 
umywalki) znajdującego się w tej strefie. Po skorzystaniu z tego zaplecza koniecznym jest 
ponowne założenie nowego kompletu odzieży ochronnej w śluzie. 

10. Osoby przebywające w strefie za barierą opuszczają tę strefę wyłącznie przez wyjścia na 
korytarz brudny (zabronione jest wyjście przez śluzę, kwarantannę lub sterylizatornię).     

11. Osoby przebywające w strefie za barierą zobowiązane są do zamykania za sobą wszystkich 
drzwi w pomieszczeniach, celem zapobieżenia powstawaniu odchyleń temperatury i 
wilgotności powietrza.  

12. Zabroniony jest wstęp do strefy za barierą osobom pracującym wcześniej (tego samego dnia) 
ze zwierzętami konwencjonalnymi lub w pomieszczeniach gospodarczych (magazynach). 

13. Koszty bytowania zwierząt SPF przebywających w strefie za barierą ustalane są między osobą 
planującą doświadczenie a kierownikiem zwierzętarni na etapie wstępnej rozmowy (patrz: § 2 
pkt 9a Regulaminu PZD). 

14. Integralną częścią doświadczeń prowadzonych na zwierzętach w strefie przed barierą jest 
odbycie przez wszystkie osobniki okresu kwarantanny, w czasie określonym w obowiązujących 
aktach prawnych.  

15. Opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w strefie czystej sprawuje personel PZD na podstawie 
posiadanych wyznaczeń. Czynności związane z opieką nad zwierzętami regulują osobne 
instrukcje.  

16. Do obowiązków personelu PZD należy codzienna kontrola klimatu pomieszczeń, w których 
znajdują się lub będą znajdowały się zwierzęta. Kontrola ta odbywa się dwustopniowo, tj. 



 
 
 

poprzez ocenę wskazań komputera centralnego systemu BMS oraz poprzez indywidualne 
odczytanie wskazań czujników, znajdujących się w każdym z pomieszczeń. W przypadku 
stwierdzenia, podczas któregokolwiek etapu kontroli odchyleń od przewidzianych prawem 
warunków bytowania zwierząt, personel PZD jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o 
tym fakcie kierownika PZD, którego obowiązkiem jest natychmiastowe wdrożenie 
opracowanych procedur zaradczych.  

17. Do pomieszczeń strefy za barierą zabronione jest wnoszenie jakichkolwiek przedmiotów i 
urządzeń, niezwiązanych z realizacją zaplanowanych badań. W szczególności zabrania się 
wnoszenia do tej strefy komputerów, telefonów komórkowych, tabletów oraz urządzeń RTV. 
W przypadku konieczności wniesienia za barierę sprzętów laboratoryjnych, czynność tę należy 
zawczasu uzgodnić z kierownikiem zwierzętarni, który wyda odpowiednie zalecenia odnośnie 
sposobu wniesienia tego sprzętu.  

18. Zwierzęta, które opuszczą obszar za barierą sanitarno-higieniczną nie mogą być powtórnie za 
nią wprowadzone.  
 

 

 
 

 

 

 


