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PFHBiPM wznawia próbne doje od 6 kwietnia!
Autor: mgr inż. Ewelina Marciniak
Data: 3 kwietnia 2020

PFHBiPM chce aby gospodarstwa mleczne sprawnie funkcjonowały, dlatego
od 6 kwietnia wznawia próbne doje. Informuje jednak, że w kwietniu będą one
prowadzone tylko i wyłącznie za zgodą hodowcy. Ma to zapewnić lepsze
bezpieczeństwo i ochronę zdrowia zarówno pracowników, jak i hodowców.
Zezwolenie na usługę można przesłać za pośrednictwem maila, lub pocztą
tradycyjną.

PFHBiPM wznawia próbne dojne, ale podejmuje szereg działań
prewencyjnych
Przesłanie zezwolenia przez hodowcę stanowi podstawę do ustalenia terminu wizyty
zootechnika oceniającego próbne doje w gospodarstwie. Jak informuje Federacja, harmonogram
tych wizyt podlega bieżącym ustaleniom z hodowcą.
Aby próbne doje były bezpieczne PFHBiPM wprowadziło:
środki zapobiegawcze zgodnie z zaleceniami krajowego i światowego nadzoru
sanitarno-epidemiologicznego
odpowiednie wyposażenie dla pracowników w postaci odzieży ochronnej i środków
higienicznych
Ponadto, przeszkolono pracowników z zasad postępowania w związku z występującą
epidemią koronawirusa. Wewnątrz Federacji wdrożono także odpowiednie procedury
pozwalające na wykonanie oceny wartości użytkowej bydła z zachowaniem zasad higieny
i bezpieczeństwa.

Jakie środki ostrożności musi zachować pracownik?
Próbne doje pracownik PFHBiPM wykonuje stosując zasady takich jak:
używanie odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej
podróżowanie samochodem tylko w celach służbowych
dbanie i przestrzeganie higieny rąk, a także używanie rękawiczek ochronnych
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unikanie wykonywania usługi w pomieszczeniach mieszkalnych hodowcy
stworzenie bezpiecznych warunków do wykonania pracy
utrzymywanie w należytej czystości urządzeń pomiarowych (mlekometry i samplery)

O czym musi pamiętać hodowca na czas trwania epidemii i nie
tylko?
PFHBiPM wznawia próbne doje, ale też kieruje zalecenia w stronę hodowców.
Prosi m.in. o:
możliwość przesunięcia daty próbnego udoju na inny termin
udzielanie niezbędnych informacji pracownikom wykonującym próbne doje
bieżące wypełnianie dokumentów dotyczących oceny wartości użytkowej
uzupełnianie informacji o zdarzeniach w stadzie (dotyczy użytkowników programu
SOL)
udostępnienie pomieszczeń w celu uzupełnienia dokumentacji przez pracowników
PFHBiPM informuje również, że na chwilę obecną rezygnuje z uzupełniania dokumentacji Karta
Jałówki – Krowy.
Będą one aktualizowane tylko w uzasadnionych przypadkach.
Jednocześnie Federacja ma nadzieję, że wprowadzone środki bezpieczeństwa okażą się skuteczne,
aby próbne doje były kontynuowane w dobie koronawirusa.

Czy artykuł był przydatny?
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