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1. Ábm. sláturhúss fyllir út rafræna tilkynningu um slátrun í Þjónustugátt
MAST. Við fyrstu tilkynningu stofnast mál sjálfkrafa í málaksrá undir
sláturleyfishafa. Heiti máls verður “Tilkynning um slátrun 20xx” Bréfalykill
5.10.2 (SKRA-122). Ábm. sláturhúss sendir síðan allar tilkynningar sem
fylgiskjöl innan sama árs frá því svæði sem var stofnað við fyrstu tilkynningu
ársins.
Tilkynning er send sjálfkrafa til héraðsdýralæknis (hd).
Hd ber ábyrgð á skipulagningu daglegs eftirlits í sláturhúsum.
2. Hd/eftirlitsdýralæknir (ed) mætir í sláturhús kynnir sér sláturáætlun
dagsins sbr. lið 1 og skráir upplýsingar sem liggja fyrir um slátrun.
- Við slátrun á sauðfé, svínum, stórgripum er skráð á á GAT-011 /GAT-019.
- Við slátrun á alifuglum er skráð á GAT-020 /GAT-021.
Daglegt eftirlit er undirbúið skv:
- Kafla 3 í LBE-046 við slátrun á sauðfé, svínum og stórgripa.
- Kafla 3 í LBE-128 við slátrun á alifuglum .
3. Hd/ed framkvæmir skoðun í sláturhúsi skv:
-Köflum 4-10 í LBE-046 við skoðun á sauðfé, svínum og stórgripum. Stuðst
er við GAT-011/019.
- Köflum 4-10 í LBE-128 við skoðun á alifuglum. Stuðst er við GAT-020/021.
4. Hd/ed gerir skýrslur um niðurstöður eftirlits skv. LBE-046 og LBE-128
eftir þvi sem við á. Hd/ed skrifar frávikaskýrslu, EBL-066, og kynnir
sláturleyfishafa ef þörf krefur skv. LBE-046 /LBE-128 eftir því sem við á.
Ef niðurstöður heilbrigðiskoðunar sauðfjár, svína, stórgripa eru ekki skráðar
í afurðakerfi skulu þær skráðar á EBL-074 og sendar innleggjanda.
Niðurstöður heilbrigðisskoðunar alifugla eru skráðar á EBL-110.
Skýrslur eru vistaðar í möppum á skrifstofu Hd í sláturhúsi merktar:
- GAT-011/019, GAT-020/021 “Dagskýrsla” (SKRA-123)
- EBL-066 “Frávikaskýrsla” (SKRA-124)
- EBL-074, EBL-110 “Heilbrigðisskoðun” (SKRA-126)
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5. Ef grunur er um tilkynningaskyldan dýrasjúkdóm sbr. lög nr. 25/1993 skal
tilkynna á viðeigandi eyðublaði skv. VLR-024.
- Ef senda þarf tilkynningu til MAST vegna annarra sjúkdóma, slæmrar
meðferðar á dýrum eða ástands sem getur haft áhrif á lýðheilsu skal fylla út
EBL-075 (SKRA-125) og senda til innleggjanda / sláturhúss og MAST skv.
VLY-084.
Tilkynningar skal vista í möppu á skrifstofu Hd merkt “Tilkynningar” (SKRA125).
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