
ü  Monitoruj swojego konia  
Regularnie mierz temperaturę ciała. Jeśli zwierzę wykazuje objawy takie jak brak 
apetytu, apatię, kaszel, wydzielina z nosa, skontaktuj się z lekarzem weterynarii.  
W przypadku wystąpienia choroby lub jej podejrzenia mierzenie temperatury zalecane 
jest codziennie u wszystkich koni w stajni.

W stajni
ü  Protokół przyjmowania nowych koni do stajni  

Przed przybyciem zwierzęcia, potwierdź aktualność szczepienia przeciwko grypie oraz 
omów z lekarzem weterynarii inne badania przesiewowe pod kątem chorób zakaźnych. 
Nowo przybyłe zwierzę odizoluj na 3 tygodnie.

ü  Miejsce kwarantanny 
Wyznacz miejsce do izolacji dla nowych lub chorych koni.

ü  Polityka szczepień 
Nie powinna to być alternatywa dla zasad bioasekuracji. Szczepienia ograniczają 
objawy oraz rozprzestrzenianie się choroby.

ü  Higiena rąk 
Myj ręce pomiędzy obsługą kolejnych zwierząt w stajni. 

ü  Dedykowany sprzęt dla każdego konia w stajni

ü  Wyprowadzanie na pastwisko 
W małych, spójnych grupach na tereny z podwójnym ogrodzeniem, zapobiegającym 
kontaktom bezpośrednim. 

W podróży
ü  Nie zabieraj koni na zawody, jeśli u jakiegokolwiek zwierzęcia w stajni stwierdzono  

lub podejrzewa się chorobę zakaźną, np. zołzy, zakażenie herpeswirusem.

ü  Używaj własnego sprzętu, w tym wiader na wodę. Unikaj ogólnodostępnych poideł.

ü  Nie wypasaj konia na wspólnych pastwiskach. Uwiąż konia obok siatki z sianem, 
najlepiej w indywidualnym boksie, jeśli jest to możliwe.

ü  Unikaj kontaktu swojego konia z innymi zwierzętami oraz dotykania Twojego konia 
przez osoby postronne.

ü  Zdezynfekuj sprzęt, pojazd, obuwie po powrocie z podróży.
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Cechy „idealnego” miejsca do izolacji zwierząt

ü  Oddzielny budynek/padok

ü  Minimum 10 metrów, a najlepiej 25 metrów od innych budynków/padoków

ü  Brak współdzielenia przestrzeni powietrznej z innymi zwierzętami w obiekcie

ü  Oddzielny sprzęt, łącznie z paszą, wiaderkami na wodę, siatkami na siano, osprzętem 
jeździeckim, łopatami i widłami do sprzątania boksów

ü  Oddzielne miejsce składowania obornika

ü  Oddzielna obsługa do koni przebywających w izolacji

ü  Miejsce do umycia rąk oraz mata dezynfekcyjna w wejściu do budynku

Brak dedykowanego pomieszczenia do izolacji? 

ü  W których miejscach najczęściej przemieszczają się konie? Odizoluj konia z dala od 
wszelkich ścieżek, ciągów komunikacyjnych, po których przemieszcza się dużo zwierząt

ü  Czy w obiekcie znajduje się oddzielna stajnia/budynek, z którego można przemieścić 
zwierzęta, aby umieścić tam konia na kwarantannę? Jeśli nie, upewnij się, czy możesz 
odizolować konia tak, żeby nie miał kontaktu z innymi zwierzętami w stajni. Wejście do stajni 
oznacz taśmą ostrzegawczą.

ü  Czy koń poddany kwarantannie może przebywać całą dobę na pastwisku? Jeśli tak, 
wygrodź część padoku, tak by zapobiec kontaktowi bezpośredniemu z innymi zwierzętami.

ü  Czy do obiektu mają dostęp inne osoby? Jeśli tak, wyraźnie oznacz miejsce kwarantanny

ü  Czy jest możliwość, aby wyznaczona osoba zajmowała się jedynie izolowanym 
koniem? Jeśli nie, to konia na kwarantannie należy obsługiwać w odzieży ochronnej,  
jako ostatniego w kolejności.
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