
 
 
 

Instrukcja pracy w strefie przed barierą sanitarno-higieniczną 

1. Wykonywanie czynności na zwierzętach oraz opieka nad nimi możliwe są wyłącznie w 
odpowiedniej odzieży ochronnej (fartuch, obuwie ochronne).  

2. Odzież wierzchnią należy pozostawić w szatni osobowej, w przeznaczonych do tego szafkach.  
3. Osoby nie zatrudnione w UCA/PZD, wykonujące doświadczenia na zwierzętach mogą 

pozostawić swoją odzież ochronną w szafkach, w szatni osobowej. 
4. W skład strefy przed barierą wchodzą następujące pomieszczenia: śluza osobowa (4015), 

kwarantanna (4019), pomieszczenia bytowe (4020a, 4020b), pokój badań behawioralnych 
(4021), pomieszczenie zabiegowo-sekcyjne (4022), pomieszczenia magazynowe (4027, 4029, 
4041) oraz zmywalnia (4031). W tej strefie są także pomieszczenia biurowo-socjalne (4040 i 
4028).   

5. Zwierzęta utrzymywane w strefie przed barierą winny przebywać w przeznaczonych dla 
danego gatunku klatkach, których wymiary zgodne są z obowiązującymi przepisami. Każda 
klatka winna być zaopatrzona w tabliczkę informacyjną, zawierającą podstawowe informacje 
o doświadczeniu (nr Uchwały LKE i/lub zgłoszenia badań do UCA) i zwierzętach w niej 
przebywających (liczba, numery zwierząt, płeć, szczególne warunki utrzymania itd.). Każda 
klatka posiada także urozmaicenia dla zwierząt.  

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

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

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

9. 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, który wdraża opracowane procedury zaradcze.  

10. Każda osoba zatrudniona w PZD, wykazująca oznaki dyskomfortu zdrowotnego (lecz nie 
przebywająca na zwolnieniu lekarskim) zobowiązana jest powiadomić o tym fakcie kierownika 
zwierzętarni, który wskazuje tej osobie zadania o charakterze biurowym, niezagrażające 
dobrostanowi zwierząt.   

11. W przypadku zaistnienia objawów chorobowych u osób niezatrudnionych w PZD, osoby te są 
także zobowiązane do powiadomienia o tym fakcie kierownika zwierzętarni, który dokonuje 
stosownej adnotacji w dokumentacji doświadczenia. Zaleca się, aby osoby, o których mowa 
powstrzymały się na czas choroby od pracy ze zwierzętami i przekazały swe obowiązku 
personelowi PZD. 

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

13. W strefie przed barierą obowiązuje całkowity zakaz otwierania okien na korytarzach 
zewnętrznych. Otwarcie okien możliwe jest tylko w sytuacjach awaryjnych, związanych z 
bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia przebywających w jednostce osób.  

 


