Også for ledige (6 ugers)

Dyretransport - kompetencebevis (alle dyr)
Kursusinfo
Dit udbytte af kurset
Du vil kunne håndtere og klargøre dyr til lastbiltransport
Du vil lære, hvordan du undgår, at dyrene påføres stress, smerte eller bliver beskadiget
Du vil få kendskab til planlægning af dyretransporter, indretning og krav til transportmidlet
Du vil lære om dyrs behov og adfærd, samt hvordan man bedømmer dyrs transportegnethed
Du vil lære at føre logbog efter gældende regler
Du kan igangsætte nødprocedurer i forbindelse med havari, mangel på ventilation,
tilskadekomst eller sygdom blandt dyrene

Kontakt
Kari Sørensen
3193 5613
kaso@zbc.dk

Fag: Dyretransport - håndtering på samlesteder
Fagnummer:
45867

Varighed
3 dage

Kursuspris
AMU-målgruppe:
DKK 640,00

AMU-pris:
DKK 384,00

Uden for målgruppe:
DKK 3.072,35

Ikke AMU-målgruppe,
fremmøde:
DKK 5.197,25

Målgruppe: Personale på samlepladser og i transportvirksomheder samt chauffører og ledsagere
under transport af levende dyr.
Beskrivelse: Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning om beskyttelse af
dyr under transport og på grundlag af kendskab til regelgrundlag og kontrol med dyretransporter,
planlægning af dyretransporter, afgangssted/pålæsning, indretning og krav til transportmidlet, dyrs
behov og adfærd, bedømmelse af dyrs transportegnethed, transportpraksis, omlæsning på
mellemstationer, samlesteder og markeder, selvstændigt og efter gældende
sikkerhedsbestemmelser håndtere og klargøre dyr til lastbiltransport, således at dyrene ikke påføres
stress, smerte eller beskadigelse.

Tilmelding

Fag: Dyretransport - kompetencebevis
Fagnummer:
45868

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 256,00

Uden for målgruppe:
DKK 2.124,90

Vær med.
Verden er til at forandre.
kurser.zbc.dk

ZBC
Selandia Park 6-8 4100 Ringsted Tlf: 5578 8888

Også for ledige (6 ugers)
Målgruppe: Personale på samlepladser og i transportvirksomheder samt chauffører og ledsagere
under transport af levende dyr.
Beskrivelse: Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning om beskyttelse af
dyr under transport og på grundlag af kendskab til kørselsadfærdens betydning for dyr, dyrs adfærd
og fysiologi samt bestemmelser for lange transporter udføre lastbiltransport af levende dyr.
Kan desuden føre logbog efter gældende regler samt iværksætte nødprocedurer i tilfælde af havari,
mangel på ventilation, tilskadekomst og sygdom blandt dyrene samt tage de nødvendige skridt til
eventuel aflivning.
Der erhverves kompetencebevis for chauffører, der udfører transporter af tamdyr af hestefamilien
eller tamkvæg, -får, -geder, -svin eller fjerkræ.

Vær med.
Verden er til at forandre.
kurser.zbc.dk

ZBC
Selandia Park 6-8 4100 Ringsted Tlf: 5578 8888

