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 רשימת תיוג - לולים ומדגרות
 

 )המבנה והציוד( נושא הבדיקה כן לא הערות
 האם המבנה מרוחק מאיזור המגורים   
 האם המבנה לא בנוי בניגוד לכללי הבניה והתקנים המקובלים   
 האם הגג או הקירות עשויות מלוחות אסבסט   
 ואם הדבר מטופל) לא מפורר(האם האסבסט במצב תקין    
 האם ישנם דרכי גישה סלולים ונקיים מעשבים לכיוון המבנה   
 האם הגג שלם וללא נזילות   
 האם ניקוז הגג מרחיק את מי  הנגר אל מחוץ לאזור המבנה   
 נעילה-שלמים וברי, יציאות במצב משביע רצון/ האם הכניסות   
 האם קיימים ריחות חריפים הנובעים מההפרשות   
 )פרט(ול אוורור טבעי האם קיים בל   
 האם קימת בלול מערכת אוורור מאולץ   
 האם רמת התאורה מספקת   
 )י התרשמות כללית"עפ(האם רמות האבק גבוהות    
, H2Sהאם מבצעים בדיקות תקופתיות לרמות אמוניה לרמות    

 CO2,מתאן
אם כן האם כנפי ). פרט(האם קיימת בלול מערכת איוורור מאולץ    

 אוררים מוגנים ברשת מתאימההמ
 )  רשום התרשמות-ולא (האם נבדקו מפלסי רעש    
לו    סי קיים  מאפשר , אם  ולא  נעול  ראשו  אל  הסולם  האם 

בקרה ללא   עליה 
למניעת     לו  הסי ראש  סביב  י  תיקנ מעקה  מותקן  האם 

 נפילה
האם קיים . האם בעת כניסה לסילו מבצעים נוהל כניסה למקום מוקף   

 ל כתוב והאם העובדים עוברים הדרכה בהתאםנוה
 האם ישנו מעקה תקני לסולם של מיכל המים   
האם המשטח עליו מותקן מיכל המים תקין ומאפשר תנועה בטוחה    

 עליו
 האם ישנו מעקה סביב המשטח עליו מותקן המיכל   
 )דלף(וקיים מפסק פחת האם קיימת מערכת חשמל תקינה    
  שרשרת מוגן כל הזמן ולכל אורכוהאם מאביס   
 האם מוגן מאפשרות פגיעה במיוחד -מתקן אוסף ביצים אוטומטי    

 בפני ילדים
מחוברת כנדרש לגורר או , האם העגלה שלמה, הובלת מזון אל הלול   

 מנוידת ידנית בצורה בטיחותית
 האם מיכלי הדלק מרוחקים מספיק וקיימת מאצרה   

 רה נקיה מחומר דליק האם המאצ- 110%של 
 האם מיכל הגז מגודר ועם שילוט מתאים   
 מטפים מתאימים, האם קיימת מערכת כיבוי תקינה   

 וברזי כיבוי בלחץ נדרש
 האם מבוצעת הדברת קוצים ועשבים סביב המבנים   

 ליכלוך ושאריות אשפה, והאם נעשה איסוף פסולת
 ם כדי למנוע שריפההאם ישנה השמדה פיזית של העשבים היבשי   
 עליית/האם קיימת מערכת אזעקה אוטומטית לירידת   

 שריפה או פריצת מים, חום
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האם קיים מפסק זרם ראשי מחוץ למבנה והאם מסומן כנדרש    
 .ובאופן גלוי

 האם במקום מלתחות ומקלחות כולל מים חמים וסבון   
 האם משתמשים העובדים בחומרי ניקוי נוספים   
 אם במהלך החיטוי משתמשים בציוד מגן אישיה   
 האם קיים נוהל כניסה לאחר החיטוי   
 :מיגון אישי   
 האם משתמש בציוד להגנת השמיעה   
 האם העובד משתמש במשקפי מגן   
פרט סוג המסכה (האם העובד משתמש במסכת מגן נשימתית    

 )ובאילו תהליכים
 האם העובד נועל נעלי בטיחות   
 האם משתמשים העובדים בעת איסוף העופות בככפות מגן   
 :תחזוקה וניקוי   
 אם מבוצע ידנית האם בכלים מתאימים כולל מיכל –ניקוי הלול    

 הפינוי
האם מוקפד על כללי ,  האם מבוצע באמצעים ממונעים–ניקוי הלול    

 בטיחות המתאימים לכלי ולמקום
 שלשתהאם מתבצע פינוי קבוע של ל   
 )פרט שיטת הניקוי(האם עובר הלול ניקוי יומי    
 :נהלים ובטיחות כללית   
 האם אסורה הכניסה לאנשים לא מורשים   
 האם עוברים העובדים הדרכה תקופתית   
האם קיימת עגלה לסיוע הובלת , אם איסוף הביצים נעשה ידני   

 התבניות המלאות
  חומר העשוי להתלקחהאם תנורי החימום רחוקים מכל   
 :בריאות   
 י וטרינר"האם העופות מחוסנים תקופתית והאם נבדקים תקופתית ע   
 אם עוברים העובדים החדשים בדיקות רפואיות   
 האם עוברים העובדים בדיקות רפואיות תקופתיות   
 האם נשמרות התרופות בארון סגור ונעול   
 :מדגרות   
וך תאי הבקיעה והפקיעה מוגנים בצורה בטוחה  האם המאווררים בת   
האם ישנו שילוב בין פתיחת הדלתות ופעולת המאווררים בתוך    

 התאים
 :חיטוי ושימוש בפורמלדהיד וגלוטראלדהיד   
ציין באם מתבצע (האם מתבצע חיטוי בפורמלדהיד וגלוטראלדהיד    

 )י קבלן"ע
 האם מנדפים פורמלדהיד בתאי הבקיעה   
 האם מותקנים במקום משטפת עיניים ומקלחת חירום   
 י חוק וישנו גם מפעיל מוסמך"נבדק עפ) מלגזות(האם ציוד ההובלה    
 י חוק"נבדק עפ) קולטי אויר(האם ציוד הלחץ    
 האם במקומות סגורים משתמשים במלגזות עם מנוע חשמלי בלבד   

 האם המדחסים מגודרים סביבם כולל נעילה   
 


