RANTAI PASOKAN

TANPA KONTAK

Selama COVID-19, industri ekspor ternak
membuat semua upaya untuk mengirim
ternak tanpa kontak orang ke orang.

✔
✔
✔

Jarak
sosial

Setidaknya

Satu sapi

✔
✔

PENTING

TENTANG PETERNAKAN /
TEMPAT TERDAFTAR
Komunikasi dengan perwakilan atau
agen eksportir.
Persiapan ternak untuk pemuatan
oleh peternak.
Memuat ternak ke truk. (Ternak dapat
dimuat tanpa kontak orang ke orang.
Misalnya, hanya pengemudi yang
menyentuh truk dan hanya peternak/
staf yang menyentuh kandang. Juga
memastikan bahwa praktik menjaga
jarak sosial dipertahankan.)
Inspeksi muatan.
Pemindahan ternak dan dokumen.

TRANSPORTASI
✔
✔

❙❙

DI PELABUHAN
✔

❙❙

✔ Aktivitas Tanpa Kontak
❙❙ Lakukan dengan hati-hati

Pengelolaan ternak selama perjalanan.
Inspeksi muatan selama perjalanan.
Saat bepergian melintasi perbatasan negara,
pengemudi harus tetap berada di kendaraan
mereka. Jika pengemudi harus keluar dari
kendaraan, kenakan APD dan pertahankan
praktik jarak sosial.

Pergerakan ternak. (Ternak dapat dimuat ke kapal tanpa kontak orang ke orang.
Jika diperlukan beberapa orang, kenakan APD dan pertahankan praktik jarak sosial.)
Kapal harus dianggap dan diperlakukan sebagai area biosecure yang bebas dari penularan
penyakit. Petugas dan kru tidak boleh turun kecuali mendesak. Jika diperlukan di dermaga,
kru harus mengenakan APD dan menjaga praktik jarak sosial.

MEMUAT
❙❙

❙❙

Staf eksportir dan bongkar muat tidak boleh naik kapal kecuali
mendesak. Jika diperlukan, bertemu di tempat terbuka, menjauhkan
diri dari anggota kru, meminimalkan waktu di kapal, mengenakan
APD dan menjaga jarak sosial.
Stockperson atau dokter hewan yang berbasis di Australia harus
memastikan bahwa mereka telah melaksanakan isolasi yang tepat,
jarak sosial dan langkah-langkah kebersihan dan memenuhi
persyaratan biosecurity tambahan yang ditetapkan oleh pengirim
dan eksportir sebelum naik ke kapal untuk perjalanan.

PELAYARAN
❙❙

PEMBONGKARAN
✔

❙❙

✔

Bongkar ternak di pelabuhan: Awak kapal,
stockperson dan dokter hewan harus tetap
berada di kapal selama di pelabuhan tujuan.
Inspeksi muatan. (Jika petugas harus memeriksa
ternak di atas kapal, jauhkan mereka dari anggota
kru, kenakan APD dan pertahankan praktik jarak
sosial. Minimalkan waktu mereka di atas kapal.)
Pemindahan ternak dan dokumen.

Pertahankan jarak sosial dengan stockperson dan
awak kapal lainnya selama perjalanan dan pastikan
melakukan prosedur cuci tangan yang baik.
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Bongkar ternak di pelabuhan: Awak kapal,
stockperson dan dokter hewan harus tetap
berada di kapal selama di pelabuhan tujuan.
Inspeksi muatan. (Jika petugas harus memeriksa
ternak di atas kapal, jauhkan mereka dari anggota
kru, kenakan APD dan pertahankan praktik jarak
sosial. Minimalkan waktu mereka di atas kapal.)
Pemindahan ternak dan dokumen.

Pertahankan jarak sosial dengan stockperson dan
awak kapal lainnya selama perjalanan dan pastikan
melakukan prosedur cuci tangan yang baik.

