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 فارياباعملية ذبح األضحية في إطار عيد األضحي اإلسالمي في والية ل اللوائح التنظيميةرشادات هامة للمسلمين: ا

  المنزل أو في العراء.ال يُسمح بالذبح في 

  ( ، يمنع نقل األضحية في صناديق النقلالشاحنات ذات مثل ) وسائل النقل المخصصة لذلك بنقل األضحية إال في   يُسمحال

 .السيارةصندوق 

 أرجلها أو لوس عليها أو تثبيت أو الجصوفها التعامل مع الحيوانات برفق وتجنب األفعال التالية من سحب الحيوانات من  يُرجى

بمثل تلك أيضاً به ذلك، ليست الحيوانات وحدها من يعاني من غلظ المعاملة ولكن جودة اللحوم تتأثر اا ببعض وما شربطه

 األفعال.

  ُيُحظر ترك الحيوان ينزف دماً  و وذلك وفقاً لقانون حماية الحيوان التخديركان واقعاً تحت تأثير  إن سمح بذبح الحيوان إال ال ي

 ، في بعض الحاالت الخاصة تقوم الهيئات المختصة بعمل إستثنائات.من دون تخدير )الذبح بحز العنق(. 

  للحصول على المعلومات بهذا  ، لقيام بهذا الغرضا خولكتُ فقط إذا كان لديك شهادة كفاءة  ،األضحية من قبلكدم يُسمح بتنزيف

 بالهيئة البيطرية المختصة.الخصوص، قم باإلتصال 

 في حين يقوم خبير لدعاءواعلى الحيوان  يديكضحية أثناء عملية التنزيف ووضع ألا اصطحاب كذلك يمكن عوضاً عن ،

 مختص بحز الرقبة.

 جسم سمح بفصل الرأس عن كسر الرقبة ،يُ حتى مثل الذبح  او المبالغ فيه طرق الذبح الغير ضروريةمنع تُ : هام في عملية الذبح

 الحيوان بعد موت الحيوات فقط.

  أن تقوموا بإستيفاء جميع الشروط  أوالً  كمعليلكن المجزر ،  عنيمسمح بدخول المجزر وذلك وفقاً إلتفاق مسبق مع المسئولين

مخصصة ية الذوتطهير وتعقيم األيدي واألح)منها الذي يستخدم لمرة واحدة(  نظيفة واقية مالبس منها علي سبيل المثال إرتداء 

التعهد الخاص بقانون علي  فسيُسمح لك بذلك فقط بعد إطالعكالمشاركة في عملية تقطيع األضحية ب، إن سمح لكم  لذلك

 المسئولة عن ذلك.وزارة الصحة المحلية  ، وتكون الحماية من العدوي

 وسيقوم الطبيب البيطري  إلزامية هو عمليةإجراء الكشف علي سالمة األضحية قبل ذبحها وكذلك اللحوم بعد الذبح  إن ،

وإن كانت بعض األجزاء أو األعضاء يجب  في صحة جيدةالمختص في المجزر بالكشف علي األضحية للتأكد من أن الحيوان 

، بعد ذلك سيسمح لك بأخد مع تلوين المواد الغذائية ستخدام من خالل ختم اللحومعلي صالحية اإل، سيتم التأكيد  التخلص منها

 حوم معك.الل

  ُالتي تتسبب في )األجزاء الجّزار بمعرفة  أجزاء معينة من جسم األضحية أبداً ويتم التخلص من هذه األجزاءبأخذ سمح ال ي

والماعز من سبيل المثال كالً من الطحال واألمعاء الدقيقة عند الغنم على ضمن هذه األجزاء تت( ، مخاطر عند تناولهاحدوث 

شهر وكذلك الغنم والماعز تتضمن هذه األجزاء علي سبيل المثال  12زيد عمرها عن الماشية التي ي ألعمار ، في حالةجميع ا

 والمخ واألعين. الجمجمةكالَ من 

 الجلد من قبل المجزر  بعد إزالةوتنظيفهما من قبل المجزر، ويسمح بأخذ الرأس وذلك  يسمح بأخذ المعدة واألمعاء بعد تفريغهما

 شهر. 12في الحيوانات التي ال يزيد عمرها عن  راء، يتم تطبيق هذا اإلج

  باستخدام الصناديق  البالستيكية النظيفة ، ننصحالحاويات عليك أن تحضر معك حوافظ مخصصة لنقل اللحوم إالي البيت مثل

 الحافظة للبرودة في الصيف.

  لمعلومات بخصوص  اإلقرار أو التعهد القانوني الخاص مزيد من اعلى أو تودون الحصول أخرى إن كان لديكم أي أسئلة

في البلدية التي  المختصةلي مصلحة الطب البيطري التوجه إيُرجى  عملية الذبح أو أي من مراحل  العدوىبقانون الحماية من 

 تتبعونها.

 المستهلك وحماية للبيئة البافارية ةالدول وزارة


