
إرشـــادات بمتطلبــات ا�من الحيوي في أســواق المواشي بإمارة أبوظبي
Guidelines for biosecurity requirements for livestock markets in the 

Emirate of Abu Dhabi
ابوظبی میں مویشیوں کے بازاروں کی حیاتیاتی حتفظ کی رضوریات سے متعلق ہدایات



المقدمة

والسالمة  للزراعة  أبوظبي  إطار جهود هيئة  ا�رشادي في  الكتيب  إصدار هذا  يأتي 
الغذائية لتعزيز منظومة ا�من الحيوي واالهتمام بالقطاع الزراعي والسالمة الغذائية 

وا�من الغذائي في إمارة أبوظبي.

تستهدف هذه الوثيقة مسؤولي ومشغلي أسواق المواشي والعاملين بها، ومن 
بالمتطلبات  التوعية  بهدف  وذلك  والزائرين  الحية  الحيوانات  مع  يتعاملون 
ا�مراض والمحافظة على  انتشار  اتباعها لمنع  الواجب  الجيدة  الصحية  والممارسات 
صحة العاملين مما يؤدي إلى رفع مستوى ا�من الحيوي في أسواق المواشي بإمارة 

أبوظبي بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام.

يعرف ا�من الحيوي بأنه نهج استراتيجي متكامل لتقييم وإدارة المخاطر المتعلقة 
وا²فات  الحيوانية  ا�مراض  انتشار  مسببات  لمنع  والنبات  والحيوان  ا�نسان  بصحة 
المعدية  ا�مراض  على  السيطرة  خالل  من  مخاطرها  من  ا�نسان  وحماية  الزراعية 

والوبائية ومنع انتشارها.

بيع  لحظائر  التجارية  الرخص  وأصحاب  المواشي  �سواق  المشغلة  الجهات  تعتبر 
المواشي و جميع العاملين في نقل وتغذية ورعاية الحيوان شريك استراتيجي في 

تطبيق منظومة ا�من الحيوي با�مارة.



إرشادات عامة للجهات المشغلة �سواق المواشي

• الحصول على التراخيص والموافقات الالزمة لممارسة النشاط التجاري من الهيئة.
بدخول  للسماح  وذلك  حكومية  بيطرية  عيادة  من  صادرة  صحية  شهادة  توفير   •

الحيوانات إلى أسواق المواشي.
• عدم إدخال أي حيوان للسوق إال بعد إجراء الكشف البيطري والتدقيق علي الوثائق.
• منع دخول الحيوانات المستوردة والمحلية المصابة بالقراد أو بأي طفيليات خارجية 

إلى أسواق المواشي حتى لو كانت مصحوبة بشهادة صحية بيطرية.
 2020 (1) لسنة  رقم  للتعميم  المرافقة  القائمة  المحددة في  المتطلبات  • تطبيق 

بشأن منشآت بيع ا�غنام وا�بل وا�بقار في أسواق المواشي في ا�مارة.
الخاصة  الممارسة  ودليل  وا�نظمة  بالقوانين  التجارية  الرخص  أصحاب  تعريف   •

بمتطلبات ا�من الحيوي والرفق بالحيوان.
• حظر بيع أو عرض أو نقل أي حيوان غير معّرف وواجب التعريف.

• مكافحة الطفيليات من خالل الرش المنتظم للحيوانات.
للجهات  والمشتركة  الوبائية  با�مراض  واالشتباه  النفوق  الفوري عن حاالت  ا�بالغ    •

المختصة
دون  لسوائلها  التعرض  وتفادي  آمن  نحو  على  النافقة  الحيوانات  من  التخلص   •

مالبس واقية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
• ضبط حركة دخول وخروج الحيوانات من وإلى السوق.

• منع دخول الطيور البرية والقطط والكالب والقوارض إلى السوق.
المسببة  والطفيليات  والحشرات  ا²فات  لمكافحة  الكافية  الوقائية  التدابير  عمل   •

لËمراض.
• توفير حظائر عزل للحيوانات المريضة وأخرى للحيوانات المشتبه بإصابتها با�مراض 

الوبائية.
• توعية العاملين بالممارسات الصحية الجيدة.

بالمرافق  الخاصة  والتطهير  النظافة  لعمليات  وموثق   ثابت  برنامج  اتباع  ضرورة   •
والمعدات وا�دوات المستخدمة في تلك المواقع.

مع  بالتعاون  المشتركة  ا�مراض  والوقاية ضد  التحصين  لبرامج  العاملين  إخضاع   •
مركز أبوظبي للصحة العامة.

الثروة  التي تصيب  والمعدية  الوبائية   ا�مراض  السيطرة  على  بإجراءات  االلتزام    •
للزراعة  أبوظبي  هيئة  توجيهات  وفق  والمسالخ  المواشي  أسواق  في  الحيوانية 

والسالمة الغذائية.



إرشادات عامة للعاملين وأصحاب الحظائر في أسواق المواشي

• االلتزام بالممارسات الصحية والتشغيلية الجيدة في حظائر المواشي.
• الحصول على التراخيص والموافقات الالزمة لممارسة النشاط التجاري من الهيئة.

 2020 (1) لسنة  رقم  للتعميم  المرافقة  القائمة  المحددة في  المتطلبات  • تطبيق 
بشأن منشآت بيع ا�غنام وا�بل وا�بقار في أسواق المواشي في ا�مارة.

• االهتمام بالنظافة الشخصية بما يشمل الحرص على غسل اليدين جيدÏ وبشكل 
متكرر.

•  ارتداء الزي المعتمد  ووسائل الحماية الشخصية  بما يشمل مالبس واقية وقفازات 
وكمامات عند التعامل مع الحيوانات. 

• خلع المالبس الواقية بعد انتهاء العمل وغسلها يوميا واالحتفاظ بها في مكان 
العمل والتخلص من الكمامات والقفازات بصورة آمنة. 

• نقل الحيوانات من الحظائر إلى المقصب  باستخدام وسائل نقل مناسبة  خاصة 
تتوفر فيها جميع اشتراطات الرفق بالحيوان.

•  االهتمام بالنظافة اليومية وإزالة الروث وتغيير ا�رضية.
• عدم استخدام الحظائر لتعليق المالبس وا�غراض غير المخصصة لها لضمان عدم 

تلوثها.
• عدم الجلوس والنوم داخل الحظائر.

• التخلص ا²من والسليم من المخلفات والنفايات والحيوانات النافقة.
• حماية العلف من أشعة الشمس والقوارض والطيور.

•  مراعاة كثافة تسكين الحيوانات بالحظائر.
•  عدم إيواء الحيوانات المختلفة بحظائر مشتركة عدا المجترات الصغيرة.

•  عدم السماح بعرض حيوانات مريضة للبيع.
•  عدم الجمع بين حيوانات التربية والرفقة أو الزينة.

  -



إرشادات عامة للزوار

• ا�لتزام بتوجيهات الجهات المشغلة لËسواق.
• تجنب دخول الحظائر ولمس الحيوانات. 

بالصابون  بانتظام  اليدين  ذلك غسل  في  بما  العامة،  النظافة  ممارسات  تطبيق   •
والماء. 

أو  الحيوانية  النفايات  لمس  وعدم  باليدين  والفم  وا�نف  العينين  لمس  تجنب   •
السوائل المحتمل تلويثها للتربة أو ا�سطح أو مرافق السوق.

• تجنب شراء المواشي من الباعة الجائلين وا�سواق العشوائية.

التدقيق علي الوثائق عند استالم الشحنةالكشف البيطري عند استالم الشحنة

عمل التدابير الوقائية الكافية لمكافحة ا�فات 
والحشرات والطفيليات المسببة ل�مراض

توفير حظائر عزل



 االهتمام بارتداء الزي المعتمد والمالبس الواقية  

 التخلص ا�من والسليم من المخلفات والنفايات والحيوانات النافقة

الرش  خالل  من  الطفيليات  مكافحة 
المنتظم للحيوانات قبل إدخالها للسوق 



عدم استخدام الحظائر �غراض غير المخصص لها لتجنب التلوث

وتعرضه  جيدة  بصورة  العلف  تخزين  عدم 
�شعة الشمس المباشرة والقوارض والطيور

حماية العلف من أشعة الشمس والقوارض 
والطيور وتخزينها في ا�ماكن المخصصة

غير  حيوان  أي  نقل  أو  عرض  أو  بيع  يحظر 
معّرف

حيوانات  نقل  أو  عرض  أو  ببيع  يسمح 
معّرفة فقط



جميع  فيها  تتوفر  خاصة  ناقالت  خالل  من  المقصب  إلى  الحظائر  من  الحيوانات  نقل  يتم 
اشتراطات الرفق بالحيوان

والرفقة  التربية  حيوانات  بين  الجمع  عدم 
أو الزينة

الحيوانات  تسكين  كثافة  مراعاة  عدم 
بالحظائر

مراعاة كثافة تسكين الحيوانات بالحظائر

إيواء المواشي حسب الفصيلة



أمثلة من التشريعات 

قرار رقم (8) لسنة 2020 بإصدار نظام الشروط الفنية والصحية لمنشآت ا�نتاج 
الحيواني في إمارة أبوظبي.

قرار رقم (5) لسنة 2020 بإصدار نظام الوقاية والسيطرة على ا�مراض الحيوانية 
الوبائية والمشتركة في إمارة أبوظبي.

نظام رقم (4) لسنة 2010 بشأن تعريف وتسجيل الحيوانات في إمارة أبوظبي.

دليل الممارسة رقم (1) / 2015  بشأن نقل الحيوانات المنتجة للغذاء في إمارة 
أبوظبي.

      السياسة التفصيلية الخاصة بتعريف وتسجيل الحيوانات في إمارة أبوظبي.



Introduction

The issuance of this guidebook comes within the framework of the Abu 
Dhabi Agriculture and Food Safety Authority's efforts to enhance the 
biosecurity system and pay attention to the agricultural sector, food safety 
and food security in the Emirate of Abu Dhabi.
This document is aimed at the officials and operators of livestock markets 
and their workers, and those who deal with live animals and visitors, the 
purpose of raising awareness of the good health requirements and 
practices that must be followed to prevent the spread of diseases and 
ensure the health of workers, raising the level of biosecurity in livestock 
markets in the Emirate of Abu Dhabi in particular then all over the country.
Biosecurity is defined as an integrated strategic approach to assess and 
manage risks related to human health, animal and plant to prevent zoonotic 
disease, infectious disease spread and agricultural pests so as to protect 
humans.
The operating authorities of livestock markets, holders of commercial 
licenses for livestock sales, and all those who are working in animal 
transport, feeding and care are considered as a strategic partner in 
implementing the biosecurity system in the Emirate of Abu Dhabi.



General guidance for livestock market operators:  

Obtaining the necessary licenses and approvals for practicing 
commercial activity from the authority.  

Provide a health certificate issued by a government veterinary clinic to 
allow animals entry to livestock markets.  

Admitting animals to the market only after conducting a veterinary 
inspection and verifying related documents.  

Rejection the entry of imported and domestic animals infested with 
ticks or any external parasites into livestock markets, even if they are 
accompanied by a veterinary health certificate.  

Mandatory of the requirements specified in the list attached to circular 
No. 1 of 2020 regarding establishments the sale of sheep & goat, 
camels and cattle in livestock markets in the Emirate.

Awareness of commercial license holders with laws, regulations, and 
procedure manuals for biosecurity requirements and animal welfare.  

Prohibition of selling, marketing, or transporting any animal that are not 
subjected to animal identification.

Control parasites through regular spraying of animals.

Immediately reporting cases of death and suspected an infectious 
disease or zoonotic diseases to the authorities.  

Disposal of dead animals in a safe manner and avoid exposure to their 
fluids without personal protective equipments, in coordination with the 
authorities.  

Control the movement of animals into and out of the market. 

Preventing wild birds, cats, dogs and rodents from entering the market.

Implement adequate preventive measures to combat pests, insects and 
parasites which cause diseases.

Provide isolation pens for sick animals and other pens for suspected 
animals of being infected. 

• 

•

• 

• 

• 

•

• 
 

• 
 
• 

• 

• 

•
 
• 

• 



  -

Raise the awareness of good hygiene practices amongst workers.  

The scheduling and documenting of cleaning and disinfection process of 
the facilities, equipment and tools. 

Obligatory of vaccinating all workers. Abide to mentioned programs 
against communicable diseases, in cooperation with Department of 
Health Abu Dhabi

Adherence to preventive measurements to control epidemic and 
infectious diseases that affect livestock in livestock markets and 
slaughterhouses, in accordance with Abu Dhabi Agriculture and Food 
Safety Authority.

Adherence to good hygiene practices in livestock pens.

Obtaining the necessary licenses and approvals for practicing 
commercial activity from the relevant authority.  

Applying the requirements specified in the list attached to Circular No. 
1 of 2020 regarding establishments for marketing sheep & goat, camels 
and cattle in livestock markets in the Emirate.

Paying attention to personal hygiene, ensuring proper and frequent 
hand washing.

Wearing approved uniforms and personal protective equipments, 
including protective clothing, gloves and masks, when dealing with 
animals.

Taking off the protective clothing at the end of work, wash it daily, keep 
it in the workplace, and safe disposal of masks and gloves.

Transport the animals from the pens to the slaughterhouse using 
suitable special means of transport that fulfill all the requirements of 
animal welfare.  

Paying Attention to daily cleaning, removing dung and changing the 
floor.  

•

•

• 

• 

 

•

• 
 

• 
 

• 

• 

• 

•
 

• 

General guidance for workers and owners of stockyards in livestock 
markets:



Avoid keeping clothes & personal belongings in barns   to ensure that 
they are not contaminated.  

Do not sit or sleep inside barns. 

Safe disposal of trash, waste and dead animals.

Protect feed from sunlight, rodents and birds.

Taking into account the density of animal housing in barns.

Do not keep different animals in the same pen except for small 
ruminants.

Sick animals are not allowed to be marketed.  

Combination of the breeding animals with companionship animals or 
decorative animals are not allowed.

•

•

•

• 

• 

• 

• 

• 



Adhering to the directives of the market authority.

Avoid entering barns and touching animals.

Apply general hygiene practices, including regular hand washing with 
soap and water.  

Avoid touching eyes, nose, and mouth with hands, and not touching 
animal waste or potentially contaminating liquids to soil, surfaces, or 
market facilities.

Avoid buying livestock from street vendors and unlicensed markets. 
Veterinary examination upon admitting the shipment as well as verifying 
documents.

General guideline for visitors:

•

•

•

• 

• 
 

Veterinary inspection upon arrival of the 
shipment

Checking the documents when 
receiving the shipment          

Apply adequate preventive measures to 
combat pests, insects and parasites 
which cause or transmit diseases

Availability of isolation pens



Wearing approved uniforms and personal protective equipment.

The safe and proper disposal of residues, waste and dead animals.

Control of parasites by regular spraying 
of animal before entering the market.



Use barns only for designated purposes in order to avoid contamination.

Feed is not stored properly, exposed to 
direct sunlight, rodents and birds.

Feed is protected from sunlight, rodents 
and birds, stored in the designated 
places.

It is prohibited to sell, display or transport 
any animal without identification tags

Only animals having identification tags 
are allowed to be sold, displayed or 
transported



Livestock are transported from the barns to the slaughterhouse using special carts 
that meet all animal welfare requirements

The combination of livestock with pets 
animals is not allowed

Paying no attention to animal housing 
density

The density of animal housing to be 
considered.

Housing the livestock according to the 
species



General guidance for livestock market operators:  

DECREE NO. (8) OF 2020 ISSUING THE REGULATION OF SANITARY AND 
TECHNICAL REQUIREMENTS FOR COMMERCIAL ANIMAL 
ESTABLISHMENTS IN THE EMIRATE OF ABU DHABI

DECREE NO. (5) OF 2020 ISSUING THE REGULATION OF PREVENTION 
AND CONTROLLING OF EPIDEMIC ANIMAL DISEASES AND ZOONOTIC 
DISEASES IN THE EMIRATE OF ABU DHABI

REGULATION NO (4) OF 2010 THE ANIMAL IDENTIFICATION AND 
REGISTRATION SYSTEM FOR THE EMIRATE OF ABU DHABI
GUIDELINE NO. (2015  /  (1 REGARDING THE TRANSPORTATION OF 
FOOD-PRODUCING ANIMALS IN THE EMIRATE OF ABU DHABI.
THE ABU DHABI ANIMAL IDENTIFICATION AND REGISTRATION SYSTEM 

• 

•

• 

 



تعارف

اس ہدایت نامے کا اجراء  ابوظبی ایگریکلچر اینڈ فوڈ سیفٹی اتھارٹی کے حیاتیاتی 
حتفظ   نظام کو ترقی دینے  اور امارات کے زرعی شعبے فوڈ سیفٹی اور فوڈ سیکورٹی 

کی جانب توجہ دینے کے فریم ورک کے حتت  کیا گیا ہے۔

اس دستاویز کے خماطب  مویشیوں کے بازاروں کے  عہدیدار ان ،آپریٹر اور ان کے 
مالزمین  اور جو افراد زندہ جانوروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں  اور زائرین سے ہے 
۔جس کا مقصد اچھی حصت اور اس کو حاصل کرنے کے طریقوں کی  آگاہی ہے جس 
پر معل پیرا ہو کر بیامریوں کو پھیلنے سے  روکا جا سکے اور کام کرنے والوں کی 
حصت کو برقرار رکھا جا سکے جس کے نتیجہ میں ابوظبی میں مویشیوں کے بازاروں 

میں بائیو سیکوریٹی    میں اضافہ ہوتا ہے۔

بائیو سیکوریٹی سے مراد حیاتیاتی حتفظ ہے  جس میں مربوط اسٹریٹجیک اپروچ کے 
حتت   انسانوں ،جانوروں اور پودوں کی حصت سے جڑے خطرات کا جائزہ لیا جاتا 
ہے اور ان سبھی میں  جانوروں کی بیامریوں اور زرعی کیڑوں کے پھیالو کی وجوہات 
کو روکا جاتا ہے اور متعدی اور وبائی بیامریوں پر قابو  اور ان کے پھیالو کو روکا جاتا 

ہے تاکہ انسانوں کو اس کے خطرات سے حمفوظ رکھا جا سکے۔   

الئیسنس  کا جتارتی  کرنے  فروخت  کو  مویشیوں  عہدیدار،  بازاروں کے  کے  مویشیوں 
رکھنے والے  اور  جانوروں کی نقل ومحل ،ان کو کھانا کھالنے اور ان کی دیکھ بھال 
کرنے والے متام افراد  کا مشار امارات میں بائیو سیکوریٹی کو نافذ کرنے کے مضن 

میں بطور اسٹریٹجیک رشاکت دار تصور کیا جاتا ہے۔



General guidance for livestock market operators:  

مویشیوں کے بازار کو چالنے والے عہدیدان کے لئے عام ہدایات  

اور  الئیسنس  الزمی  لئے  کے  رکھنے  جاری  کو  رسگرمیوں  جتارتی  سے  اتھارٹی   •
منظوری کو حاصل کرنا۔  

• جانوروں کو مویشیوں کے بازار میں لے جانے کے لئے حکومت   کے  ویٹرنری کلینک  
کی جانب سے جاری شدہ ہیلتھ رسٹیفکیٹ کی فراہمی۔  

•  ویٹرنری جانچ  اور متعلقہ دستاویزات  کی  جانچ پڑتال کے بعد ہی جانور کو بازار 
میں النا۔  

• مویشیوں  کے بازاروں میں پسو یا کسی بیرونی کیڑوں سے متاثر مقامی یا درآمد 
جانوروں کے داخلے کو روکنا خواہ  ان کے  ساتھ  ویٹرنری ہیلتھ رسٹیفکیٹ کیوں نہ 

ہو۔  

• امارات میں مویشیوں کے بازوں میں بھیڑ،اونٹ اور گائے کی فروخت  کے لئے قامئ 
کردہ اداروں  کے تعلق سے منسلکہ  رسکلر منرب ١ سال ٢٠٢٠ میں درج مطالبات  کو پورا 

کرنا۔

• جتارتی الئیسنس رکھنے والوں کو بائیو سیکوریٹی کے ہدایت نامے میں درج  تقاضے 
اور  جانوروں کی فالح و بہبود کے قوانین ،قواعد و ضوابط سے واقف کرانا  ۔  

• جس  جانور کی شناخت نہ ہوئی ہو اس کی فروخت،منائش اور نقل و محل  کی 
ممانعت  اورایسے جانوروں کی شناخت ہونی چاہئے۔

• جانوروں کی باقاعدگی کے ساتھ ان پر چھڑکاو کرکے کیڑوں پر قابو پانا۔

• فوری طور پر اموات ،مشتبہ وبا اور مشرتکہ بیامریوں کی  اطالع متعلقہ عہدیدار کو 
دینا۔

• حمفوظ طریقے سے مردہ جانور کو ضائع کرنا  اور   حفاظتی لباس پہنے بغیر  ان 
جانوروں کے سیال کو نکالنے سے بچیں متعلقہ حکام کی ہم آہنگی کے ساتھ  

• بازارکے اندر اور باہر جانوروں کی نقل و حرکت پر قابو رکھیں۔ 

• جنگلی پرندوں،بلیوں،کتوں اور چوہوں کو بازار میں داخل ہونے سے روکنا۔

• بیامریوں کا سبب بننے والے کیڑوں،پتنگوں اور پسو سے منٹنے کا مناسب حفاظتی 
اقدام کرنا۔

• بیامر جانوروں کو علیحدہ رکھنا اور دیگر مشتبہ وبائی امراض سے متاثرہ جانوروں 
کو علیحدہ مقام پر رکھنے کا اہمتام کرنا۔  
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•
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•
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• 
 

• 

• 
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•
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• حصت کے اچھے طور طریقوں سے مالزمین کو آگاہ کرنا۔  

کی  اوزاروں  اور  سامان  و  سہولیات،ساز  والی  ہونے  استعامل  پر  مقامات  متعلقہ   •
صفائی اور ان کو جراثیم کش کرنے کے ایک مقررہ دستاویزی پروگرام کی پیروی کی 

رضورت  ۔ 

• ابوظبی ہیلتھ سینٹر کے تعاون سے مالزمین کو معومی بیامریوں کے خالف حفاظتی 
ٹیکوں اور  حفاظتی پروگراموں کے تابع کرنا۔

کے  مویشیوں  مطابق  کے  ہدایت  کی  اتھارٹی  فوڈ سیفٹی   اینڈ  ایگریکلچر  ابوظبی   •
بازاروں اور مذحب میں جانوروں کو متاثر ہونے والے وبائی اور متعدی بیامریوں پر قابو 

پانے کے طریقہ کار پر معل پیرا ہونا۔

جانوروں کے بازاروں میں کام کرنے والوں ،اسٹاک یارڈ کے مالکوں کے لئے 
معومی ہدایات

• جانوروں کو رکھنے کی جگہ پر اچھی حصت اور آپریٹنگ کے طریقوں کی پابندی۔

اور  الئیسنس  الزمی  لئے  کے  رکھنے  جاری  کو  رسگرمیوں  جتارتی  سے  اتھارٹی   •
منظوری کو حاصل کرنا۔  

• امارات میں مویشیوں کے بازوں میں بھیڑ،اونٹ اور گائے کی فروخت  کے لئے قامئ 
کردہ اداروں  کے تعلق سے منسلک  رسکلر منرب 1 سال 2020 میں درج مطالبات  کو 

پورا کرنا۔

• اچھی اور بار بار ہاتھ دھونے کو یقینی بنانے مسیت ذاتی حفظان حصت پر توجہ 
دیں۔

• جانوروں کے ساتھ معامالت کرتے وقت حفاظتی لباس،دستانے اور ماسک مسیت ذاتی 
حتفظ کے منظور شدہ وردی  پہننااور آالت کو استعامل کرنا۔

• کام کے اختتام پر حفاظتی لباس اتاردیں،اسے روزانہ دھولیں،اسے کام کی جگہ پر 
رکھیں اور حمفوظ طریقے سے ماسک اور دستانے سے چھٹکارا حاصل کریں۔

• جانوروں کو ان کے باڑے سے مذحب میں لے جانے کے لئےان  مناسب خصوصی ذرائع 
کا استعامل کرکے لے جائیں جو جانوروں کی فالح و بہبود کی متام رضوریات کو پورا 

کرتی ہو۔  

• روزانہ حفظان حصت پر توجہ دینا گوبر ہٹانا اور فرش تبدیل کرنا۔  



• کپڑے اور سامان کو لٹکانے کے لئے گودام کا استعامل نہ کرنا تاکہ یقینی بنایا جا 
سکے کہ وہ آلودہ نہیں ہیں۔  

• گودام میں نہ تو بیٹھیں اور نہ ہی سوئیں۔ 

• مردہ جانور اس کا فضلہ اور اس کے باقیات کا حمفوظ خامتہ

• چارے کو سورج کی روشنی ،چوہوں اور پرندوں سے حفاظت کرنا۔

• باڑے میں ایک جانور سے دورسے جانور کی  دوری کو ملحوظ رکھنا۔

• خمتلف جانوروں کو ایک ہی باڑے میں نہیں رکھنا سوائے  چھوٹے جگالی کرنے والے 
جانوروں کے۔

• بیامر جانوروں کو فروخت کرنا منع ہے۔  

• پالنے والے جانوروں کو حصبت کرنے والے جانوروں یا آرائشی جانوروں کے ساتھ 
نہیں جوڑنا



زائرین کے لئے عام ہدایات

• بازار کے عہدیداروں کی ہدایات کی پابندی
• باڑے میں داخل ہونا اور جانوروں کو چھونا منع ہے۔

• عام حفظان حصت کے طریقوں کی پیروی کریں جن میں صابن اور پانی سے باقاعدگی 
سے ہاتھوں کو دھلنا شامل ہے۔  

• آنکھ ،ناک اور منہ کو ہاتھوں سے  ،جانوروں کے فضلے  یا ممکنہ طور پر آلودہ سیال 
جو مٹی  میں سطح پر یا بازار میں  ہو اس کو چھونے سے بچیں۔

• بے تریب بازاروں یا گلی میں فروخت کرنے والوں سے مویشیوں کو خریدنے سے احرتاز 
کریں۔ شپمنٹ کی وصولی کے بعد ویٹرنری جانچ شپمنٹ کی وصولی کے بعد ویٹرنری 

جانچ

شپمنٹ کی وصولی کے بعد ویٹرنری جانچشپمنٹ کی وصولی کے بعد ویٹرنری جانچ          

بیامریوں کا سبب بننے والے کیڑوں،پتنگوں اور علیحدہ باڑوں کی فراہمی
پسو سے منٹنے کا مناسب حفاظتی اقدام کرنا۔



منظور شدہ وردی اور حفاظتی لباس کو پہننے کا اہمتام کرنا

مردہ جانور اس کا فضلہ اور اس کے باقیات کا مناسب اور حمفوظ خامتہ۔

پہلے   سے  کرنے  داخل  میں  بازار  کے  جانور 
جانوروں کی باقاعدگی کے ساتھ ان پر چھڑکاو 

کرکے کیڑوں پر قابو پانا۔



آلودگی سے بچنے کے لئے باڑے کو کسی دورسے مقصد کے لئے استعامل نہ کرنا۔

چارے کو سورج کی روشنی پرندوں اور چوہوں 
سے  حمفوظ رکھ کر انہیں ان کے متعین مقام پر 

رکھنا۔

چارہ اچھے طریقے سے  حمفوظ نہیں رکھا گیا 
اور پرندوں چوہوں اور سورج کی روشنی سے 

متاثر ہوگیا۔

رصف بیان کردہ جانوں کو فروخت کرنے ،ان 
کی منائش یا انہیں لے جانے کی اجازت ہے۔

،ان  کرنا  فروخت  کو  جانوروں  کردہ  بیان  غیر 
کی منائش کرنا یا ان کو لے جانا منع ہے۔



جانوروں کو خصوصی کیریر کے ذریعہ باڑوں سے مذحب پہنچایا جاتا ہے جو جانوروں کی متام 
رضوریات کو پورا کرتے ہیں۔

جانوروں کو ان کی قسم کے حلاظ سے رکھنا

کی   جانور  دورسے  جانور سے  ایک  میں  باڑے 
دوری کو ملحوظ  نہ رکھنا۔

ایک جانور سے دورسے جانور کی   باڑے میں 
دوری کو ملحوظ رکھنا۔

والے  کرنے  حصبت  کو  جانوروں  والے  پالنے 
نہیں  آرائشی جانوروں کے ساتھ  یا  جانوروں 

جوڑنا



General guidance for livestock market operators:  

قانون سازی کی مثالیں:

تکنیکی اور حصت کے  لئے  پیداوار کی سہولیات کے  ابوظبی میں جانوروں کی        
ضوابط کا   جاری شدہ قانون منرب(8)سال 2020

      ابوظبی میں جانوروں کی بیامری،وبائی امراض اور عام بیامریوں سے روک تھام 
اور اس کے کنٹرول کے لئے   جاری  کردہ سسٹم سال 2020 کی قرارداد منرب (5)

      ابوظبی میں جانوروں کی تعریف اور اندراج کے بارے میں سال 2010 کا ضابطہ 
منرب(4)

    ابوظبی میں کھانا تیار کرنے والے جانوروں کی آمد و رفت کے سلسلہ میں مشق 
گائیڈ منرب (1)/2015

     ابوظبی میں جانوروں کی شناخت اور ان کے اندراج کے لئے تفصیلی پالیسی۔



 Follow Us
تابعونا على


