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La bioseguretat a Sergal,
una obsessió

A Sergal la Bioseguretat és la nostra obsessió. La nostra idea és 
protegir el que tenim enfront del que no tenim. Protegir-nos 
a nosaltres, protegir als nostres clients. Aquesta obsessió es 
tradueix en controlar tots els detalls de:

Les recollides de les comandes (dosis seminals) al Centre 
d’Inseminació inSergal®.

Les entregues de les comandes (dosis seminals) a les granges 
dels nostres clients.

Les entregues de les dosis seminals ‘Control’ al Centre 
d’Inseminació inSergal®.

Les càrregues i descàrregues de reproductores i garrins genètica 
Sergal.



Sergal
—
Protocol de
Bioseguretat
—
Alta
genètica
porcina
—
sergalgr
.com

Recollida de comandes
(dosis seminals)
al centre d’inseminació
inSergal®

Quan el tècnic Sergal arriba al Centre d’Inseminació inSergal®, es 
col·loca bosses plàstiques noves als peus i després guants a les 
mans, sempre abans de baixar del vehicle. A continuació baixa 
i es dirigeix a la zona d’expedició, passant abans per un gual 
de pas amb solució desinfectant. Un cop a la zona d’expedició 
procedeix, continuant amb bosses plàstiques als peus i guants 
a les mans, a recollir les comandes (dosis seminals) a entregar 
als clients. Un cop les comandes s’han recollit, el tècnic Sergal 
s’adreça al vehicle altre cop, obre la porta de darrere i col·loca 
les comandes a la nevera. 

Abans d’entrar al vehicle, es treu la bossa del primer peu i el fica 
dins el cotxe. Repeteix l’operació amb el segon peu. El mateix fa 
amb els guants, es treu el guant de la primera mà i introdueix la 
mà al cotxe i el mateix amb l’altra mà. Quan es treu les bosses i 
després els guants, sempre les gira per llençar-les dins un cubell 
d’escombraries adaptat al vehicle. L’objectiu és que res del que 
ha tocat l’exterior tingui contacte amb l’interior del vehicle. 
Un cop realitzada aquesta operació, el tècnic Sergal s’aplica un 
desinfectant escumant per mans. 



Entrega de comandes
(dosis seminals)
a les granges de clients
inSergal®

Un cop el tècnic Sergal arriba a la granja del client, es col·loca 
bosses plàstiques noves als peus i després guants a les mans, 
sempre abans de baixar del vehicle. A continuació baixa i es 
dirigeix a la part posterior del seu vehicle. Obre la porta, i agafa 
la comanda a entregar. Llavors, es dirigeix cap a la nevera de la 
granja, sovint situada al tancament perimetral exterior, i hi deixa 
la comanda. Si la nevera no es troba al tancament perimetral 
exterior, el tècnic Sergal entra dins el recinte però mai a 
l’explotació. En aquest supòsit, el tècnic Sergal, amb les bosses 
plàstiques noves als peus, guants a les mans i la comanda, es 
dirigeix cap a la nevera situada al recinte exterior, mai a l’interior. 
Just abans de traspassar el tancament perimetral exterior de 
la granja el tècnic Sergal es col·loca un altre parell de bosses 
plàstiques noves als peus. Un cop col·locada la comanda a la 
nevera, ja de tornada, el tècnic Sergal, es treu un parell de bosses 
plàstiques dels peus i les posa dins un cubell d’escombraries 
situat a l’interior de la granja. A continuació, sempre amb les 
bosses plàstiques als peus i guants a les mans, torna al seu 
vehicle. 

Abans d’entrar al vehicle, es treu la bossa del primer peu i el 
fica dins el cotxe. Repeteix l’operació amb el segon peu. El 
mateix fa amb els guants, es treu el guant de la primera mà i 
introdueix la mà al cotxe i el mateix amb l’altra mà. Quan es 
treu les bosses i els guants, sempre les gira per llençar-les dins un 
cubell d’escombraries adaptat al vehicle. L’objectiu és que res del 
que ha tocat l’exterior tingui contacte amb l’interior del vehicle. 
Un cop realitzada aquesta operació, s’aplica un desinfectant 
escumant per mans. 
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Entrega de
dosis seminals ‘Control’
al centre d’inseminació inSergal®

Un cop acabada la ruta per entregar totes les comandes el 
tècnic Sergal torna al Centre d’Inseminació inSergal®. Allà es 
col·loca bosses plàstiques noves als peus i després guants a les 
mans, sempre abans de baixar del vehicle. A continuació baixa 
i es dirigeix a la part posterior del seu vehicle. Obre la porta, i 
agafa les dosis seminals ‘Control’ a retornar. Llavors, es dirigeix 
cap a la nevera de recepció de dosis seminals ‘Control’, situada 
al tancament perimetral exterior del Centre d’Inseminació 
inSergal®. Sempre amb les bosses plàstiques als peus i guants a 
les mans, torna al seu vehicle. Abans d’entrar al vehicle, es treu la 
bossa del primer peu i el fica dins el cotxe. Repeteix l’operació 
amb el segon peu. El mateix fa amb els guants, es treu el guant 
de la primera mà i introdueix la mà al cotxe i el mateix amb 
l’altra mà. Quan es treu les bosses i els guants, sempre les gira 
per llençar-les dins un cubell d’escombraries adaptat al vehicle. 
L’objectiu és que res del que ha tocat l’exterior tingui contacte 
amb l’interior del vehicle. Un cop realitzada aquesta operació, 
s’aplica un desinfectant escumant per a mans. Llavors es dirigeix a 
netejar i desinfectar el vehicle a zona autoritzada.
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Càrrega i descàrrega
de reproductores i garrins 
genètica Sergal

Quan es procedeix a una càrrega de reproductores o garrins 
genètica Sergal el tècnic Sergal es col·loca dos parells de bosses 
plàstiques noves als peus (*) i després dos parells de guants (*), 
sempre abans de baixar del vehicle. Un cop a fora, a la zona 
habilitada, es treu la roba de trànsit, i es col·loca una granota 
corporativa pròpia o present a la granja (sempre neta).

Quan s’inicia la càrrega el conductor del camió se situa entre el 
moll de càrrega i la zona d’elevació del camió. El tècnic Sergal 
se situa a la zona just anterior al moll de càrrega: zona limitada 
d’observació i tria de les reproductores o dels garrins. Un cop 
el tècnic Sergal dóna el vistiplau, empeny els animals fins al moll 
de càrrega i la zona d’elevació del camió. El tècnic Sergal mai 
traspassa aquesta zona i viceversa el conductor del camió. El 
responsable de la granja mai traspassa tampoc la zona limitada 
d’observació i tria del tècnic Sergal. 

Quan finalitza la càrrega, a la zona habilitada es treu granota 
corporativa pròpia o present a la granja i es col·loca la roba 
de trànsit. Abans d’entrar al vehicle, es treu la bossa del primer 
peu i el fica dins el cotxe. Repeteix l’operació amb el segon peu. 
El mateix fa amb els guants, es treu el guant de la primera mà 
i introdueix la mà al cotxe i el mateix amb l’altra mà. Quan es 
treu les bosses i els guants, sempre les gira per llençar-les dins 
un cubell d’escombraries adaptat al vehicle. L’objectiu és que 
res del que ha tocat l’exterior tingui contacte amb l’interior del 
vehicle. Un cop realitzada aquesta operació, el tècnic s’aplica un 
desinfectant escumant per mans. 

Quan es procedeix a una descàrrega de reproductores o garrins 
genètica Sergal el tècnic Sergal es col·loca dos parells de bosses 
plàstiques noves als peus (*) i després dos parells de guants (*), 
sempre abans de baixar del vehicle. Un cop a fora, a la zona 
habilitada es treu la roba de trànsit, i es col·loca una granota 
corporativa pròpia o present a la granja (sempre neta).
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Quan s’inicia la descàrrega el conductor del camió se situa entre 
la zona d’elevació del camió i el moll de càrrega. El tècnic Sergal 
se situa a la zona just posterior al moll de càrrega: zona limitada 
d’observació de reproductores o garrins. Un cop el tècnic Sergal 
dóna el vistiplau, el responsable de la granja empeny els animals 
cap a dins als corrals. El tècnic Sergal mai traspassa aquesta zona i 
viceversa el responsable de la granja. El conductor del camió mai 
traspassa tampoc la zona limitada d’observació del tècnic Sergal.

Quan finalitza la descàrrega, a la zona habilitada, es treu la 
granota corporativa pròpia o present a la granja, i es col·loca 
la roba de trànsit. Abans d’entrar al vehicle, es treu la bossa del 
primer peu i el fica dins el cotxe. Repeteix l’operació amb el 
segon peu. El mateix fa amb els guants, es treu el guant de la 
primera mà i introdueix la mà al cotxe i el mateix amb l’altra mà. 
Quan es treu les bosses i guants, sempre les gira per llençar-les 
dins un cubell d’escombraries adaptat al vehicle. L’objectiu és 
que res del que ha tocat l’exterior tingui contacte amb l’interior 
del vehicle. Un cop realitzada aquesta operació, el tècnic Sergal 
s’aplica un desinfectant escumant per mans. 

Amb aquestes actuacions, com s’ha dit al principi, el que es 
busca és protegir el que tenim enfront del que no tenim. El que 
es busca és evitar el contagi i la disseminació de patògens que 
comunament afecten les explotacions porcines. Patògens alguns 
d’ells coneguts i d’altres no coneguts. Tota precaució sempre és 
poca.

(*) Major resistència durant el triatge de les reproductores o 
dels garrins.
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Sergal
Gestió Ramadera

C. Batedors, 6
25310 Agramunt
Lleida
T +34 973 39 03 77
info@sergalgr.com
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