GIÁM SÁT THEO LGAP
Giám sát là gi?





Giám sát là quan sát một sự việc cụ thể để xác minh sự phù hợp với các yêu cầu
của Yêu cầu Chứng nhận LGAP.
Cụ thể, một người quan sát một số lượng động vật nhất định trong các hoạt động
xử lý động vật quan trọng để kiểm tra xem các mục tiêu phúc lợi động vật có được
đáp ứng hay không. Giám sát là một biện pháp kiểm soát để giúp quản lý rủi ro các
vấn đề về quyền lợi động vật xảy ra.
Phụ lục I của LGAP1001 và LGAP1002 - Phần 8 cung cấp đầy đủ chi tiết về các
yêu cầu giám sát.

Tại sao phải giám sát trong LGAP?




Giám sát giúp xác định khi nào có điều gì đó không phù hợp và tạo cơ hội để sửa chữa
nó, để đảm bảo có thể đáp ứng các kết quả phúc lợi động vật. Nó cung cấp một phương
pháp dựa trên bằng chứng để tuân thủ.
Các mục tiêu và yêu cầu giám sát giống như các mục tiêu và yêu cầu trong ESCAS. Giám
sát không chỉ là một hoạt động được thực hiện trong quá trình kiểm toán độc lập mà còn
được thực hiện mỗi khi động vật được xử lý..

Người thực hiện giám sát?




Việc giám sát không cần người chuyên trách. Nó có thể được tiến hành bởi một người thực hiện hoạt động
xử lý động vật hoặc các nhiệm vụ khác.
Một số cơ sở có thể có Nhân viên Phúc lợi Động vật tiến hành giám sát.
Hồ sơ giám sát phải được cung cấp cho Kiểm toán viên được phê duyệt trong các cuộc kiểm toán độc lập.

Khi nào cần thực hiện giám sát?



Cần tiến hành giám sát mỗi khi hoạt động xử lý động vật xảy ra
Mỗi lần chỉ cần theo dõi một số lượng nhất định hoặc một lượng mẫu động vật cụ thể, thay vì tất cả các
động vật.
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Số lượng mẫu



Số lượng mẫu động vật dựa trên tổng số động vật được tiếp nhận hoặc xử lý trung bình hàng ngày
Các địa điểm nhỏ xử lý dưới 100 con mỗi ngày có thể thu thập dữ liệu trong một số ngày cho đến khi
quan sát được 100 con và sau đó tính toán xem chúng có đạt chỉ tiêu hay không.

Giám sát như thế nào?
1. Xác định số lượng mẫu của động vật cần giám sát
2. Quan sát số lượng mẫu của động vật để kiểm tra xem có đáp ứng được mục tiêu
giám sát hay không. Sau khi bắt đầu giám sát, các động vật phải được quan sát liên tục
cho đến khi đạt được số lượng mẫu.
3. Nếu không đạt được mục tiêu, hãy khắc phục sự cố để đảm bảo có thể đạt được
mục tiêu cho phần còn lại của hoạt động.
4. Ghi lại kết quả giám sát (bao gồm bất kỳ hành động nào để khắc phục sự cố) trên
các thủ tục giấy tờ hiện có hoặc trên các biểu mẫu giám sát cụ thể. Các mẫu hồ sơ
giám sát có sẵn trực tuyến tại https://www.animark.com.au/guidance-templatesdocuments/

Ví dụ giám sát





Nếu bạn đang dỡ 25 con vật từ xe tải - thì số lượng mẫu là 10 con.
Quan sát 10 con vật liên tiếp được dỡ xuống để phát hiện trượt, ngã và phát ra tiếng kêu.
Nếu một con vật bị trượt, hãy sửa chữa những gì gây ra trượt để đảm bảo rằng không có con vật nào
bị trượt trong quá trình dỡ vật nuôi xuống.
Lập hồ sơ giám sát - ghi lại bao nhiêu con đã được quan sát, bao nhiêu con bị trượt chân, ngã hoặc
phát ra tiếng kêu ADDRESS:
và các hànhPO
động
chữa
khắc
phục.
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