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يرنوزارت محيط زيست و پشتيباني از شهروندان ناحيه با  

  اطالعيه براي مسلمانان: قوانين ذبح در استان بايرن بر پايه ضوابط شرعي عيد قربان

 .ذبح جانوران (اهلي) در منازل مسكوني و يا در جشنها ممنوع است 

 (مانند يدك متصل به خودرو) مجاز است. بدين ترتيب نگاه  ترابري حيوانات تنها در خودروهاي ويژه حمل و نقل
 داشتن حيوانات در صندوق عقب ماشين سواري ممنوع است.

  با حيوانات با مدارا رفتار نماييد! كشيدن حيوانات با كشيدن پشم آنها، سوار شدن بر جانوران، گرفتن و يا بستن پاي
ي به كيفيت گوشت مصرف بلكهميدهد آزار را ن كاري نه تنها جانوران حيوانات و مانند آن اكيداً ممنوع است! انجام چني

 آنها نيز زيان ميرساند. 

  آنها ذبح تنها پس از بي حس و يا بيهوش كردنبر پايه قوانين حمايت از جانوران، شما مجازيد حيوانات اهلي را 
روانه پير مسئول تنها در شرايط استثنايي است. دوا بدون بيهوشي ممنوعنماييد! ريختن خون جانوران يعني كشتار آنها 

 فراروي از اين قانون را ارائه ميكنند.

  براي آن باشيد. براي آگاهي  گواهينامه معتبرشما تنها در صورتي شخصاً اجازه ذبح حيوانات را داريد كه داراي يك
 خود مراجعه نماييد.سكونت در اين زمينه به اداره دامپزشكي مسئول بخش 

  اراي د اه بياوريد و هنگامي كه ذبح كنندةرا براي ذبح به همرخود حيوان قرباني  ،دومشما ميتوانيد به عنوان يك گزينه
 جانور را ذبح ميكند دست خود را بر روي قرباني بگذاريد (تا بركت آن شامل حالتان شود). ،تصديق

 رويه گردن جانور و يا كشيدن بيش از حد گردن جانور : بريدن بيش از اندازه و بي امر مهم پيرامون نقطه ذبح حيوان
 كه منجر به شكستن نخاع او ميشود ممنوع است. سر جانور تنها بايد پس از مرگ كامل حيوان بر زمين گذاشته شود.

  وشش پشما مجازيد تنها پس از دريافت اجازه رسمي صاحب كشتارگاه به محوطه وارد شويد! براي اين امر شما نياز به
ما قرار داريد. چنانچه ش و كفشهايتان ضدعفوني كردن دستها(مانند پوشاك يك بار مصرف ايمني) و  مني پاكيزهاي

يري امور بهداشتي و پيشگجانوران و قطعه قطعه نمودن آنها همكاري كنيد بايد پيشاپيش در مورد  زدن است در ساطور
 ن آگاهي اداره بهداشت محيط شماست.آگاهي كسب نموده باشيد. مسئول ارائه اياز سرايت بيماري 

 حيوان را آزمايش ميكند تا  ،. دامپزشك رسميبازرسي رسمي جانور قرباني و گوشت آن يك قانون اجباري است
و يا اعضاي حيوان به جهت عفونت  بخشي از ارگانهاپس از معاينه، اطمينان حاصل نمايد و يا اينكه از سالمت آن 

 بر روي گوشت دور انداخته شود. سالمت گوشت حيوان از طريق دريافت يك مهر رنگي (از مواد رنگي خوراكي)
 تأييد مي شود. تنها پس از اين مرحله شما مجازيد گوشت را با خود ببريد.

 قابل استفاده نيستند و بايد در همان  –الح خطرآفرين طبه اص اعضاي –ي از بدن جانور و ارگانهاي آن يبخشها
براي نمونه طحال و يا انتهاي روده كوچك (ايلئوم) گوسفندان و بزها در هر سني كه كشتارگاه دور انداخته شوند. 

 نيز صدق ميكند.ماه  12گاو و گوسفندان و بزهاي بزرگتر از  سر، مغز و چشم باشند. اين امر در مورد

 ها زماني ميتوانيد با خود ببريد كه از سوي كشتارگاه تخليه و پاكيزه شده باشد. سر حيوانات شكمبه و روده حيوان را تن
ماه داشته باشند و آن هم به شكل پوست كنده از طرف كشتارگاه قابل استفاده  12تنها هنگامي كه در زمان ذبح حداكثر 

 است.

  براي حمل گوشت حيوان ظرف و محفظه مناسب با خود به همراه بياوريد. از آن جمله اند جعبه هاي پالستيكي
 پاكيزه. به هنگام تابستان ظروف يخدان خنك كننده با خود به همراه داشته باشيد.

در اين صورت  نديدچنانچه پرسش ويژه اي داريد و يا به آگاهي بيشتري در مورد كالسها و دوره هاي آموزشي نيازم
 مراجعه نماييد. –شهري و يا شهرداري امور به اداره  –توانيد به اداره دامپزشكي محل سكونت خود مي


