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Annex 2: NORMES DE BIOSEGURETAT A LES ZONES DE VIGILÀNCIA 
I PROTECCIÓ 

 
 
Les normes de bioseguretat en les explotacions ramaderes són: 
 

1. Persones: ramaders i veterinaris 
 

- Limitar al màxim l’entrada de persones alienes a l’explotació. Si hi ha alguna visita, s’ha 
de registrar al llibre de visites. 

- Els veterinaris faran servir EPI’s d’un sol ús. 
- Els ramaders han d’evitar visitar altres explotacions amb animals susceptibles. 
- Adoptar mesures estrictes de desinfecció a les entrades, mitjançant pediluvis o mètodes 

equivalents fent servir desinfectants autoritzats. 
- Fer servir sabons desinfectants en la neteja. 
- És obligatori disposar de vestuari i calçat exclusiu de l’explotació per les visites. Al 

finalitzar les visites, el material s’ha de quedar a l’explotació fins a la seva destrucció. 
- Evitar entrar elements de difícil desinfecció (papers, telèfons mòbils....). 

 
2. Vehicles 

 
- Restringir els moviments de vehicles. 
- Instal·lació de pediluvis a l’accés de l’explotació. 
- Rentat i desinfecció obligatoris de tots els mitjans de transport a l’entrada i a la sortida de 

l’explotació. 
- Neteja i desinfecció de la roba del conductor i visitants si no és d’un sol ús. 

 
3. Animals 

 
- Evitar el contacte directe de les aus domèstiques amb aus salvatges: cal confinar les aus 

a l’interior de les edificacions de l’explotació. 
- Assegurar que el tancat perimetral (si en té) es trobi en bon estat de conservació. 

Portes, finestres han d’estar tancades i els orificis de ventilació protegits amb malles. 
- El pinso ha d’estar en contenidors estancs. 
- L’aigua de beguda ha d’estar tractada i els dipòsits ben protegits. 
- L’aigua i l’aliment, sempre que sigui possible, es subministrarà a l’interior. 
- Prendre mesures per evitar que les aus salvatges entrin en contacte amb els fems. 

 
 


