Drodzy

Hodowcy
Pandemia koronawirusa sprawia, że gwałtownie
zmieniają się realia dotyczące naszego życia i pracy.
Przed każdym z nas piętrzą się pytania i problemy
do rozwiązania, zarówno te bieżące, jak i wybiegające dalej w przyszłość. Obserwując to, co się dzieje
na świecie, niebezpieczeństwa jakie dla zdrowia i życia ludzkiego niesie COVID-19, podjęliśmy w marcu
środki zapobiegawcze i ograniczyliśmy działalność
do niezbędnego minimum. Ze względu na zagrożenie epidemiczne, powzięliśmy słuszną decyzję, ale
i pewne ryzyko branżowe. Liczne sygnały od Państwa wskazują, że całkowite ograniczenie dostępu do naszych usług było działaniem na wyrost,
wynikającym z zapobiegliwości i troski o zdrowie
hodowców i pracowników.

Obecnie Rząd Polski ogłasza stopniowe łagodzenie restrykcji nałożonych na obywateli w związku
z COVID-19, to tzw. „powrót do normalności”, to pewna ulga i nadzieja dla społeczeństwa, ale też przedsiębiorców i pracowników. PFHBiPM wzorując się
na posunięciach Rządu i resortu zdrowia też skłania się ku poluzowaniu zakazów, dlatego etapowo
uruchamiamy kolejne obszary naszej działalności.
Na naszą decyzję wpłynęły również działania analogicznych organizacji w krajach Europy zachodniej,
które mimo zagrożenia epidemiologicznego nie
zaprzestały swojej pracy (Niemcy) lub bardzo szybko wznowiły usługi (Francja). Dowodzi to niezbędności wsparcia jakie jest dostarczane hodowcom
i producentom mleka przez firmy takie jak PFHBiPM.

 6 kwietnia wznowiliśmy ocenę - próbne doje, natomiast 20 kwietnia przywracamy świadczenie po-

zostałych usług tj. realizację prac hodowlanych oraz inne usługi towarzyszące, w tym specjalistyczne
doradztwo z dziedziny żywienia i hodowli bydła oraz ogólne. To nasza odpowiedź na pytania kiedy planowane jest wznowienie tych usług, ale i dynamiczną sytuację epidemiologiczną w kraju.



Wracamy do pracy, oczywiście przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, wdrażamy procesy przekładające się na bezpieczeństwo wszystkich! Nadal aktywnie monitorujemy
sytuację dotyczącą koronawirusa. Działamy zgodnie
z wytycznymi krajowych instytucji rządowych oraz
rekomendacji i zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Każdy wyjazd w teren i bezpośredni kontakt
z klientem analizujemy indywidualnie, w oparciu
o aktualną sytuację na danym terenie i wywiad telefoniczny z zainteresowanym hodowcą.



Razem możemy wpłynąć na zminimalizowania ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa
– w pierwszej kolejności dbając o nasze wspólne
dobro. Mamy nadzieję, że fachowa i wszechstronna
wiedza naszych specjalistów będzie pożytecznym
wsparciem dla Państwa w tych trudnych czasach.
Kolejne miesiące mogą przynosić różne scenariusze, zarówno my jak i Państwo musimy być na nie
gotowi. Tymczasem, codziennie jesteśmy zmuszeni

podejmować trudne decyzje - jak ustabilizować sytuację finansową, jak przetrwać na niełatwym rynku
mleka? Na PFHBiPM ciąży tym samym ogromna odpowiedzialność. Wiemy jak ważnym jest stały dostęp
do niezbędnych informacji i bieżąca realizacja naszych usług na niezmiennie najwyższym poziomie.
Dajemy Państwu narzędzie do optymalizacji pracy
w stadzie, informacje wspierające funkcjonowanie
całego gospodarstwa, oraz fachową, wielopłaszczyznową pomoc merytoryczną i praktyczną.

UWAGA, WAŻNE



W miesiącu kwietniu wszelkie nasze usługi realizowane bezpośrednio w gospodarstwie/stadzie prowadzimy, tylko i wyłącznie, na podstawie jednoznacznej
zgody hodowcy.
Zapraszamy również do korzystania z opcji doradztwa
on-line za pośrednictwem formularza kontaktowego
lub kontaktu z wybranym doradcą PFHBiPM - wykaz
numerów telefonicznych i adresów mailowych na stronie
www.pfhb.pl
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