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Ostatnie tygodnie, kiedy to rozpoczęliśmy stop-
niowe uruchamianie kolejnych naszych usług, 
pokazały, że pracownicy terenowi PFHBiPM wy-
konują swoje obowiązki w sposób bezpieczny 
i odpowiedzialny. Zachowując aktywność biz-
nesową naszej organizacji, podjęliśmy szereg 
działań praktycznych i proceduralnych, których 
celem jest zminimalizowanie ryzyka zarażenia 
koronawirusem COVID-19. Zapewniamy profe-
sjonalną obsługę stad, nie stwarzając zagro-
żenia dla polskich hodowców!

PFHBiPM zależy na jakości i solidnym podejściu 
do wykonywanej pracy. Potrzeby naszych klien-
tów są zawsze na pierwszym miejscu. Naszym 
celem jest dobra współpraca z klientem oraz 
tworzenie odpowiednich warunków i narzędzi 
do prowadzenia działalności produkcyjnej i ho-
dowlanej. 

Ponieważ bardzo istotna jest ochrona hodow-
ców i pracowników, dlatego niezmiennie obo-
wiązują nas wszystkich dotychczasowe zasady 
bezpieczeństwa. Muszą się one stać podstawą 
„nowej normalności”, i są to między innymi:

   zachowanie bezpiecznego dystansu tj. 2-me-
trowej odległości;

   przestrzeganie zasad sanitarnych;

   obowiązkowa odzież ochronna i środki ochro-
ny osobistej ze strony pracownika PFHBiPM;

   ograniczanie kontaktu bezpośredniego;

   minimalizowanie czasu usługi tj. pobytu  
w gospodarstwie do realizacji niezbędnych 
czynności.

Drodzy 
Hodowcy,
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka informuje, że od dnia 4 maja br.  
następuje powrót do normalnego trybu pracy i świadczenia wszystkich naszych usług.

Szanowni Państwo,

Realizując zadania z zakresu oceny wartości użytkowej - próbne doje, zobowiązani jesteśmy 
do przestrzegania określonych zasad dla metody A, szczególnie związanych częstotliwością 
(ilością) próbnych dojów w roku oceny. Wobec powyższego, prosimy o stosowanie się do zale-
ceń i współpracę z zootechnikami oceny, którzy przy zachowaniu formalnych wytycznych dla 
metody, opracują i przedstawią Państwu optymalny dla stada terminarz realizacji próbnych 
dojów. 

Prosimy o wyrozumiałość i wsparcie. Wszelkie poczynione w ostatnim czasie zmiany i podejmo-
wane kroki wynikają z troski o zdrowie Państwa i naszych pracowników. Odpowiedzialnie podcho-
dzimy do naszych obowiązków, zapewniamy odpowiedni poziom jakości usług i bezpieczeń-
stwo. Razem, wspólnymi siłami poradzimy sobie w tym szczególnym czasie!


