Wytyczne IVSAH
w sprawie humanitarnego uboju koszernego
A. Podstawy
Cele niniejszych wymogów dotyczących humanitarnego koszernego uboju zwierząt stanowią
odpowiedź na potrzebę zagwarantowania, że traktowanie zwierząt w momencie uśmiercania
jest jak najbardziej humanitarne i pełne szacunku. Dobrostan zwierząt w rzeźniach odnosi się
aspektów humanitarnego postępowania i humanitarnego uboju lub zabijania w celu
zapewnienia dobrostanu zwierząt hodowlanych podczas procesów przedubojowych
i ubojowych, aż do ich śmierci.
Przeprowadzanie uboju bez ogłuszenia przy zachowaniu odpowiedniego poziomu dobrostanu
wymaga umiejętności i przykładania większej uwagi do szczegółów procedury w porównaniu
z ubojem z ogłuszaniem. W tym celu w rzeźni potrzebni są zarówno wykwalifikowani ludzie,
jak i dobrze skonstruowany sprzęt.
B. Wymagania IVSAH
I. Obrotowe urządzenie przytrzymujące
IVSAH wymaga od wszystkich zakładów eksportujących mięso do Izraela używania obrotowego
urządzenia przytrzymującego do uboju zwierząt przeznaczonych dla Izraela. Urządzenie
odwróci zwierzę z pionowej pozycji na grzbiet, ułatwiając w ten sposób skierowanie nacięcia
w dół. Zakazane są pętanie i podwieszanie, pętanie i przeciąganie oraz skrzynie blokujące
kopyta, nie jest dozwolone również zawieszanie żywych zwierząt za kopyta.
A. Obniżanie poziomu stresu w obrotowym urządzeniu przytrzymującym:
1. Obrotowe urządzenie przytrzymujące odwraca zwierzę na grzbiet. Musi mieć regulowane
boki, które podtrzymują zwierzę i jego ciało zapobiegając poślizgowi, skręceniu, zmianie
pozycji lub upadkowi, gdy urządzenie jest obracane.
Obrotowe urządzenie bez regulowanej strony w celu zapewnienia optymalnego podparcia
ciała nie jest akceptowane. Zwierzęta zostaną całkowicie unieruchomione podczas
obracania.
2. Obrotowe urządzenie przytrzymujące musi mieć elementy ograniczające ciśnienie na
wszystkich częściach urządzenia naciskających na jakąkolwiek część ciała zwierzęcia, aby
zapobiec nadmiernemu naciskowi.
3. Obrotowe urządzenie przytrzymujące oprócz ruchomych części powinno poruszać się
płynnym, stabilnym ruchem, bez gwałtownego szarpania.
4. Użycie obrotowego urządzenia przytrzymującego powinno uwzględniać indywidualne
optymalne ciśnienie do działania. Zakład zapewni wywieranie przez urządzenie optymalnego
ciśnienia, a zatem wystarczającego nacisku, aby ciało było bezpiecznie utrzymywane i
podtrzymywane, co zapobiega szamotaniu i ślizganiu wewnątrz urządzenia lub wokalizacji.
5. Podłoże obrotowego urządzenia przytrzymującego, jak również droga doprowadzająca będą
wykonane z materiałów antypoślizgowych, aby nie wzbudzać strachu lub nie powodować
upadku.
6. Widok zwierząt na ludzi, ruchomy sprzęt i aktywność na podłożu powinny być zablokowane,
aby zapobiec wzbranianiu się i ułatwić wchodzenie do urządzenia przytrzymującego.
7. Obrotowe urządzenie przytrzymujące ma odpowiedni rozmiar dla przetwarzanych zwierząt.
Zwierzęta nie mogą się obracać w urządzeniu.

8. Obszar uboju powinien być wystarczający, aby umożliwić personelowi obserwację, kontrolę i
dostęp do zwierząt przez cały okres wykrwawiania.
B. Obsługa obrotowego urządzenia przytrzymującego:
1. Utrzymywać obszar uboju w czystości podczas pracy.
2. Bydło, które walczy z przytrzymywaniem, ma większą skłonność do przedłużania czucia;
delikatne działanie urządzeń przytrzymujących ułatwia szybką utratę czucia.
3. Ponieważ zagłówek jest dla zwierzęcia bardziej niewygodny niż struktura podtrzymująca resztę
ciała, ubój bydła nastąpi w ciągu 10 sekund po tym, jak łby zostaną unieruchomione w jarzmie
szyjnym.
4. Wykonane zostanie nacięcie obu tętnic szyjnych. W przypadku fałszywych tętniaków
(tworzenie się skrzepów krwi zatykających odcięte tętnice), nacięcie należy pogłębić, aby
zapobiec niepotrzebnym przedłużonym okresom świadomości. Dotykanie lub macanie obszaru
nacięcia jest bolesne, dlatego jest zabronione.
5. Zmniejszyć nacisk wywierany przez uchwyty na głowę (ale nie usuwać go), tylne bramki
popychające i inne urządzenia natychmiast po przecięciu gardła, aby przyspieszyć
wykrwawianie.
6. Czas upływający od nacięcia i do całkowitego uwolnienia zwierzęcia z urządzenia (głowa i
ciało) nie będzie krótszy niż 30 sekund.
7. Zwolnienie zwierząt z urządzenia przytrzymującego będzie odbywać się płynnym,
szybkim ruchem na podwyższonym stole lub platformie, bez powodowania upadku,
ponieważ na tym etapie nie ustalono utraty przytomności.
8. Zwierzę pozostanie na wyżej wymienionym stole do momentu, gdy wykwalifikowany
pracownik, który został specjalnie do tego przeszkolony, stwierdzi utratę przytomności.
Pracownik musi stwierdzić utratę przytomności u wszystkich zwierząt poddanych ubojowi.
9. Nieprzytomność to utrata indywidualnej świadomości, która pojawia się, gdy zdolność
mózgu do integracji informacji jest blokowana lub zakłócana. Przed zawieszeniem jest
obowiązkowe, aby wszystkie objawy funkcji pnia mózgu, takie jak odruch rogówkowy, były
nieobecne. Dodatkowymi wskaźnikami świadomości, które powinny być nieobecne, są
odruchy prostujące, rytmiczne oddychanie, ruch gałek ocznych i naturalne mruganie (odruch
obronny).
10. Nawet jeśli zwierzę wykazujące tylko odruch rogówkowy jest nieprzytomne, aby zapewnić
dobry margines bezpieczeństwa, odruch ten powinien być nieobecny przed rozpoczęciem
procedur oprawiania, świadcząc o tym, że zwierzę jest całkowicie niewrażliwe przed
inwazyjnymi procedurami oprawiania, takimi jak obdzieranie ze skóry lub usunięcie rogów
lub kopyt.
11. Brak odruchu rogówkowego i całkowita utrata przytomności przed zabiegiem oprawiania
są obowiązkowe.
12. Bydło, które walczy z przytrzymywaniem, ma większą skłonność do przedłużania czucia;
delikatne działanie urządzeń przytrzymujących ułatwia szybką utratę czucia.
13. Poniższe metody unieruchamiania są absolutnie zabronione dla świadomych zwierząt, które nadal
mają zdolność czucia.
 Pętanie, podwieszanie i zawieszanie za kopyta.
 Pętanie i pociąganie za kopyta a następnie przewracanie zwierzęcia na grzbiet.
 Potykacze podłogowe, które powodują upadek zwierzęcia za pomocą pochyłej
podłogi lub innego urządzenia.
 Blokowanie kopyt w obrotowych urządzeniach.
 Zawieszanie zwierząt w celu wykrwawienia.
 Jakiekolwiek procedury oprawiania, takie jak usuwanie rogu lub oskórowywanie.

II. Kontrola weterynaryjna nad praktyką humanitarnego uboju koszernego.
Akt koszernego uboju odbywa się zgodnie z Żywieniowymi Kodeksami judaizmu, które różnią
się od Weterynaryjnych Kodeksów. Ubój koszerny wymaga cięcia gardła bez ogłuszenia,
unikalnej metody, w której nie jest indukowana natychmiastowa utrata przytomności, a w
niektórych przypadkach może być przedłużona.
IVSAH wymaga, aby wszystkie kraje zainteresowane wywozem mięsa do Izraela miały pisemne
procedury i instrukcje dotyczące weterynaryjnej kontroli nad praktyką humanitarnego
rytualnego uboju koszernego wydane przez właściwy organ centralny (CCA). IVSAH zaleca,
aby wytyczne CCA dotyczące koszernego uboju były regulowane przez krajowe przepisy
dotyczące humanitarnego uboju.
CCA musi zapewnić określone procedury i instrukcje dotyczące weterynaryjnej kontroli nad
praktyką humanitarnego rytualnego uboju koszernego. Procedury muszą zawierać instrukcje
dotyczące codziennych urzędowych weryfikacji weterynaryjnych dotyczących wdrażania
przez zakład programu, metody dokumentowania weryfikacji oraz działania regulacyjne w
przypadku niezgodności. Urzędowe weryfikacje weterynaryjne muszą gwarantować, że zakład
spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym dokumencie.
CCA określi minimalne standardy w zakresie dobrostanu zwierząt, w tym wymogi dotyczące
kontroli zwierząt przed transportem, w jego trakcie i po nim oraz odpowiednią certyfikację i
prowadzenie rejestrów. Zostaną ustalone standardy dla obiektów, kompetencji osób
zajmujących się zwierzętami, kierowców i kierowników obiektów w odpowiednich kwestiach
dotyczących dobrostanu zwierząt. CCA zapewni odpowiednią świadomość, szkolenia,
wdrażanie standardów, monitorowanie i ocenę skuteczności standardów dobrostanu.
Kontrola weterynaryjna powinna gwarantować, że personel rzeźni i osoby zajmujące się
zwierzętami są kompetentne i wykonują swoje zadania zgodnie z zasadami dobrostanu
zwierząt.
III. Kontrola zakładu nad praktyką humanitarnego uboju koszernego.
(1) W gestii zakładu leży napisanie i wdrożenie planu dotyczącego dobrostanu zwierząt, który
zajmie się ogólnymi kwestiami dotyczącymi obchodzenia się z ubojem, a także kwestiami,
które są wyłącznym elementem uboju rytualnego.
(2) Plan jest obowiązkowy, a jego wdrożenie wymaga weryfikacji, monitorowania, dokumentacji i
zatwierdzenia zgodnie z oczekiwaniami programów dotyczących bezpieczeństwa żywności.
(3) Wytyczne AVMA dotyczące humanitarnego uboju zwierząt: edycja 2016 i rozdział 7 Kodeksu
zdrowia zwierząt OIE, w szczególności artykuły 7.5.2 i 7.5.3, będą służyć jako wytyczne dla
planu dobrostanu. Wszystkie czynności związane z ubojniami powinny być zgodne z
wymaganiami w zakresie humanitarnego przemieszczania.
(4) Plan dobrostanu powinien utrzymywać dobry poziom dobrostanu zwierząt na wszystkich
etapach postępowania ze zwierzętami, aż do ich śmierci. Plan obejmie standardowe procedury
operacyjne na każdym etapie postępowania z zwierzętami, począwszy od załadunku poprzez
transport aż do etapu, w którym zwierzęta są martwe, w celu zapewnienia właściwego
dobrostanu zwierząt w oparciu o odpowiednie wskaźniki.
(5) Plan powinien zawierać obiektywną ocenę dobrostanu zwierząt i dokumentować skuteczność
tego planu za pomocą różnych pomiarów, takich jak:
 Ocena wokalizacji na podstawie procentowego udziału występowania wokalizacji (muczenie)
podczas obsługi i w warunkach unieruchomienia.

 Ocena podatności na bodźce elektryczne według procentu zwierząt, które poruszają się
w wyniku użycia elektrycznego bodźca.
 Procent zwierząt ześlizgujących się podczas obsługi.
 Procent zwierząt upadających podczas obsługi.
 Ilość, rodzaj i lokalizacja krwiaków na tuszach jako wskaźnik niewłaściwej obsługi,
uderzenia lub nadużycia.
 Inne środki.
(6) Plan dobrostanu powinien również obejmować konkretne działania korygujące w przypadku
szczególnych zagrożeń.
(7) Kiedy w ubojni występuje problem dobrostanu zwierząt, przyczyna występowania problemu
musi zostać ustalona w drodze udokumentowanego dochodzenia. W planie zostaną określone
odpowiednie działania korygujące i zapobiegawcze, w przypadku których wymagana jest
ponowna ocena planu.
(8) IVSAH zabrania nieuczciwych praktyk, takich jak bicie zwierząt w jakikolwiek sposób,
skręcanie ogonów lub uderzanie, wleczenie zwierząt, które nie mogą się samodzielnie
poruszać (leżących); szturchanie wrażliwych obszarów, takich jak oczy, odbyt lub wymiona;
trzaskanie bramami celowo na zwierzętach; celowe prowadzenie zwierzęcia nad zwierzęciem,
które nie może się samodzielnie poruszać (leżącym). Należy zminimalizować użycie
elektrycznych poganiaczy podczas obsługi zwierząt i ich przejścia do miejsca uboju.
(9) Plan będzie zawierał poniższe elementy:
i. Szkolenie pracowników: Obowiązkiem rzeźni jest, aby pracownicy obsługi zwierząt byli
doświadczeni i kompetentni w zakresie obchodzenia się z zwierzętami hodowlanymi i
przemieszczania zwierząt gospodarskich oraz rozumieć wzorce zachowań zwierząt i
podstawowe zasady niezbędne do wykonywania ich zadań.
Osoby obsługujące muszą zrozumieć zasady zachowania, takie jak strefa ucieczki i punkt
równowagi, aby uniknąć problemów związanych z dobrostanem.
ii. Postępowanie ze zwierzętami powinno być spokojne i ciche. Powinno się powstrzymać się od
krzyczenia, gwizdania lub wielokrotnego uderzania w boki pojazdu.
iii. Ustanowienie zaleceń dotyczących obsługi w celu ograniczenia używania elektrycznych
poganiaczy i utrzymania wydajnej obsługi. Elektryczne poganiacze i bodźce powinny być
zminimalizowane, tylko do stosowania w skrajnych przypadkach, a nie rutynowo do
przemieszczania zwierząt. Użytkowanie i moc wyjściowa powinny być ograniczone do tego,
co jest niezbędne do wspomagania ruchu zwierzęcia i tylko wtedy, gdy zwierzę ma czystą
ścieżkę przed sobą.
Użycie takich urządzeń powinno ograniczać się do pałek zasilanych na baterie na kończyny tylne,
a nigdy na obszary wrażliwe, takie jak oczy, usta, uszy, obszar anogenitalny lub brzuch.
iv. Bolesne zabiegi (w tym biczowanie, kopanie, skręcanie ogona, szarpanie nosa, ucisk na oczy,
uszy lub zewnętrzne narządy płciowe) lub stosowanie innych środków, które powodują ból i
cierpienie (w tym dużych prętów, prętów z ostrymi końcami, metalowych przewodów, drutu
ogrodzeniowego lub ciężkich pasów skórzanych) są zabronione.
v. Personel zakładu powinien nadzorować rozładunek całego bydła w celu zapewnienia
właściwego obchodzenia się z inwentarzem, w tym także z osobnikami które nie mogą się
samodzielnie poruszać (leżące). Jeśli oficjalna polityka zezwala na przetwarzanie sztuk
leżących, należy zastosować odpowiednie procedury, aby spełnić wszystkie wymogi
dotyczące humanitarnej obsługi.
vi. Zwierzęta należy chwytać lub podnosić w sposób pozwalający uniknąć bólu, cierpienia i
fizycznego uszkodzenia (np. siniaków, złamań, zwichnięć). W przypadku czworonogów
ręczne podnoszenie przez osobę powinno być stosowane tylko w przypadku młodych zwierząt
lub małych gatunków oraz w sposób odpowiedni dla gatunku; chwytanie lub podnoszenie

takich zwierząt tylko przez ich wełnę, włosy, pióra, kopyta, szyję, uszy, ogony, głowę, rogi,
kończyny powodujące ból lub cierpienie nie jest dozwolone.
vii.
Konstrukcje obiektu i miejsca wyładunku powinny być w dobrym stanie, aby zapobiec
obrażeniom i umożliwić humanitarną obsługę.
viii.
Zautomatyzowane bramy z napędem muszą być wyposażone w urządzenia ograniczające
ciśnienie, aby zapobiec przewracaniu zwierząt lub przeciąganiu ich po podłodze przez bramę.
ix. Usunięcie zakłóceń wzrokowych i słuchowych, które powodują, że zwierzęta się wzbraniają i nie chcą
się ruszyć.
x. Świadomych zwierząt nie należy rzucać, ciągnąć ani upuszczać.
xi. Plan będzie zawierał wymagania IVSAH dotyczące uboju zwierząt za pomocą obrotowego
urządzenia przytrzymującego.
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