
RANTAI PASOKAN
TANPA KONTAK

TRANSPORTASI
✔ Pengelolaan ternak selama perjalanan.

✔ Inspeksi muatan selama perjalanan.

 ❙❙ Saat bepergian melintasi perbatasan negara, 
pengemudi harus tetap berada di kendaraan 
mereka. Jika pengemudi harus keluar dari 
kendaraan, kenakan APD dan pertahankan 
praktik jarak sosial. 

MEMUAT
 ❙❙ Staf eksportir dan bongkar muat tidak boleh naik kapal kecuali 

mendesak. Jika diperlukan, bertemu di tempat terbuka, menjauhkan 
diri dari anggota kru, meminimalkan waktu di kapal, mengenakan 
APD dan menjaga jarak sosial.

 ❙❙ Stockperson atau dokter hewan yang berbasis di Australia harus 
memastikan bahwa mereka telah melaksanakan isolasi yang tepat, 
jarak sosial dan langkah-langkah kebersihan dan memenuhi 
persyaratan biosecurity tambahan yang ditetapkan oleh pengirim 
dan eksportir sebelum naik ke kapal untuk perjalanan.

Selama COVID-19, industri ekspor ternak 
membuat semua upaya untuk mengirim 
ternak tanpa kontak orang ke orang.

TENTANG PETERNAKAN / 
TEMPAT TERDAFTAR
✔ Komunikasi dengan perwakilan atau 

agen eksportir.

✔ Persiapan ternak untuk pemuatan 
oleh peternak.

✔ Memuat ternak ke truk. (Ternak dapat 
dimuat tanpa kontak orang ke orang. 
Misalnya, hanya pengemudi yang 
menyentuh truk dan hanya peternak/
staf yang menyentuh kandang. Juga 
memastikan bahwa praktik menjaga 
jarak sosial dipertahankan.)

✔ Inspeksi muatan.

✔ Pemindahan ternak dan dokumen.

PEMBONGKARAN
✔ Bongkar ternak di pelabuhan: Awak kapal, 

stockperson dan dokter hewan harus tetap 
berada di kapal selama di pelabuhan tujuan.

 ❙❙ Inspeksi muatan. (Jika petugas harus memeriksa 
ternak di atas kapal, jauhkan mereka dari anggota 
kru, kenakan APD dan pertahankan praktik jarak 
sosial. Minimalkan waktu mereka di atas kapal.)

✔ Pemindahan ternak dan dokumen.

DI PELABUHAN
✔ Pergerakan ternak. (Ternak dapat dimuat ke kapal tanpa kontak orang ke orang. 

Jika diperlukan beberapa orang, kenakan APD dan pertahankan praktik jarak sosial.)

 ❙❙ Kapal harus dianggap dan diperlakukan sebagai area biosecure yang bebas dari penularan 
penyakit. Petugas dan kru tidak boleh turun kecuali mendesak. Jika diperlukan di dermaga, 
kru harus mengenakan APD dan menjaga praktik jarak sosial.

✔ Aktivitas Tanpa Kontak

❙❙  Lakukan dengan hati-hatiPE
NT

IN
G

Jarak
sosial

Satu sapi

Setidaknya

PELAYARAN
 ❙❙ Pertahankan jarak sosial dengan stockperson dan 

awak kapal lainnya selama perjalanan dan pastikan 
melakukan prosedur cuci tangan yang baik.
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Informasi untuk peternak dan Tempat Terdaftar
Penting untuk menjaga biosecurity dan melindungi orang-orang yang sudah, dan sedang 
mengunjungi tempat anda. Praktik kebersihan yang baik yang dapat Anda terapkan meliputi:

• Cuci tangan Anda secara teratur dengan sabun dan air - terutama saat anda berada di luar pada 
area peternakan, setelah ada tamu atau setelah menangani hewan.

• Sedapat mungkin jaga ‘jarak sosial’ minimal 1,5 meter dari yang lain.

• Hanya tinggalkan peternakan/tanah milik Anda dapat meninggalkan peternakan/tanah milik 
anda hanya dalam keadaan yang mendesak.

Informasi untuk pengemudi truk
Pembatasan perbatasan diberlakukan di banyak negara bagian. Pengemudi truk ternak diizinkan 
untuk melintasi perbatasan di sebagian besar keadaan, meskipun persyaratan tambahan mungkin ada. 

Pengemudi harus:

• Mengetahui persyaratan yang diperlukan untuk memasuki negara dengan kontrol perbatasan.

• Melaksanakan prosedur pengujian atau izin apa pun yang diperlukan pada perbatasan negara.

• Menyetujui pelaksanaan langkah-langkah karantina dan jarak sosial saat bepergian.

• Menyetujui untuk tetap dikarantina saat berada di negara bagian lain dan tidak melakukan 
kegiatan bisnis yang tidak perlu. 

Informasi untuk stokperson kapal dan dokter hewan
Kapal ternak harus dianggap sebagai zona biosecure. Direkomendasikan bahwa semua stockperson 
dan dokter hewan melakukan isolasi mandiri antara perjalanan atau sebelum bergabung dengan kapal.

Di kebanyakan situasi, stokperson kapal dan dokter hewan tidak diizinkan turun dari kapal di negara 
tujuan mereka. 

Semua stockperson dan dokter hewan diharuskan untuk menjalani isolasi diri hingga 14 hari setelah 
mereka kembali ke Australia. Periode ini dimulai dari keberangkatan dari pelabuhan internasional 
terakhir, asalkan tidak ada anggota kru yang menunjukkan gejala atau diduga COVID-19. 

Periode yang dihabiskan di laut sebelum tiba di Australia dihitung dalam periode 14 hari isolasi diri. 
Dalam praktiknya, jika sebuah kapal telah melakukan perjalanan selama sepuluh hari sejak terakhir 
berada di pelabuhan asing, periode isolasi mandiri bagi anggota krunya hanya tersisa 4 hari lagi.

Stockperson dan dokter hewan dapat melanjutkan untuk bergabung dengan kapal lain di Australia, 
tetapi mereka harus tetap melakukan isolasi mandiri di kediaman mereka sampai saat mereka naik 
kapal berikutnya.


