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Linji gwida għar-raħħala għal preparazzjoni ta’ pjan ta’ kontinġenza għall-irziezet f’każ ta’ riżultat
pożittiv għall-COVID-19

Fil-każ sfortunat li inti bħala raħħal jew membri tal-familja tiegħek, tkunu pożittivi għallCOVID-19 jew tispiċċaw fi kwarantina riżultat tal-COVID-19, u għaldaqstant ma tkunux tistgħu
tkomplu b’xogħol kritiku fir-razzett, huwa importanti ferm li jkollok pjan ta’ kontinġenza għattali sitwazzjonijiet. Dan huwa importanti b’mod speċjali jekk l-annimali tar-razzett ikunu
jinżammu f’lokalita differenti mill-post ta’ residenza tiegħek, u għaldaqstant ma jkunux jistgħu
jingħataw l-attenzjoni meħtieġa riżultat tar-regolamenti tas-Saħħa Pubblika f’dak li għandu
x’jaqsam ma’ Kwarantina. Din li ġejja hija lista ta’ xi eżempji ta’ linji gwida li jistgħu jkunu ta’
għajnuna fil-preparazzjoni tat-tali pjan:

 Il-pjan ta’ kontinġenza għar-razzett jidentifika għandu jidentifika persuni li huma
familjari mar-razzett biex jieħdu f’idejhom l-operat tar-razzett għal perjodu
partikolari jekk inti ma tkunx tista’ tagħmel dan u jipprovdi b’mod ċar x’jeħtieġ li jsir.
 Dawn il-persuni jistgħu jkunu membri tal-familja, ħbieb, ġirien, membri minn xi NGO
jew membri ta’ kooperattivi tar-raħħala.
 Ipprepara lista ta’ dawn il-persuni, idealment, agħmel lista ta’ dawk il-persuni li huma
familjari kemm mat-tqassim tar-razzett kif ukoll mal-operat tar-razzett u t-tagħmir li
fih.
 Kun żgur li jkun hemm ħażna ta’ għalf biżżejjed f’każ li inti tintalab toqgħod fi
kwarantina.
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 Ara li jkollok pjan tal-għalf li jinkludi, it-tip ta’ annimali u l-istadju ta’ produzzjoni
tagħhom.
 Kun żgur li herd book huwa aġġornat, inkluż xi mediċini jew trattamenti jkunu qed
jingħataw l annimali.
 Kun żgur li tkun aċċessibbli l-istorja medika ddettaljata tal-annimali, li tidentifika lannimal, l-istorja medika, u xi mediċini li jkunu ġew amministrati flimkien maddettalji ta’ kuntatt tal-veterinarju tiegħek.
 Ipprepara lista ta’ dawk l-annimali li jkunu waslu biex iwelldu inkluż l-identifikazzjoni
tal-annimal, id-data ta’ tgħammir u d-data li fiha mistennija li jwelldu.
 Tkun ideali wkoll li wieħed jikkanċella xi appuntamenti għal avvenimenti li ma jkunux
essenzjali għas-saħħa u l-benesseri tal-annimali, bħal, inseminazzjoni, prenotazzjonijiet
għall-qatla, jew movimenti b’rabta ma’ bejgħ.
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