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Sytuacja i  ograniczenia administracyjne zwią-
zane z zagrożeniem epidemicznym koronawi-
rusem wywołującym chorobę COVID-19, a  co 
za tym idzie, także głęboka troska o  zdrowie 
i  bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pra-
cowników, wpłynęła na decyzję PFHBiPM o za-
przestaniu wykonywania próbnych udojów oraz 
innych usług, związanych z bezpośrednimi kon-
taktami w gospodarstwie.

Mamy świadomość, jak trudne jest zarządzenie 
stadem bez wyników z oceny wartości użytko-
wej bydła. Otrzymujemy od Państwa mnó-
stwo sygnałów wyrażających obawy doty-
czące konsekwencji braku bieżącej wiedzy 
na temat stanu utrzymywanych zwierząt.

Dlatego też, kierując się sugestiami naszych 
klientów, wznawiamy z  dniem 6 kwietnia 
br. świadczenie najistotniejszej obecnie dla 
hodowców usługi, którą jest ocena wartości 
użytkowej. 

Informujemy, że przeprowadzenie usługi 
w  miesiącu kwietniu uzależniamy od Pań-
stwa decyzji, dlatego próbne doje wykonamy 
tylko po wcześniejszej konsultacji. Jedynie jed-
noznaczna zgoda na usługę, jest dla nas pod-
stawą do wyznaczenie dogodnego terminu 
i wizyty naszego pracownika. 

Próbne doje prowadzimy zachowując za-
sady bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku. 
Wszyscy nasi pracownicy zostali wyposa-
żeni w  niezbędne środki ochrony osobistej 
oraz przeszkoleni nt. zasad postępowania 
w  okresie zwiększonego zachorowania na 
COVID-19. 

Wdrożyliśmy także specjalne procedury precy-
zujące zasady prowadzenia próbnych dojów 
w warunkach podwyższonego bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Gwarantujemy, że przy reali-
zacji usługi zozostaną zachowane wszystkie 
obowiązujące zalecenia związane z  obec-
nym stanem epidemiologicznym!

Mamy pewność, że mimo oczywistych utrud-
nień, nasza usługa będzie świadczona na naj-
wyższym poziomie. Jest dla nas niezwykle waż-
ne, że dostarczane na bieżąco wyniki oceny 
pozwolą Państwu na spokojną hodowlę i efek-
tywną produkcję mleka.

Jednocześnie przypominamy, ze cały czas 
pozostajemy do Państwa dyspozycji on-line. 
Zachęcamy do korzystania z  konsultacji na-
szych specjalistów

Doradztwo On-Line żywieniowe i ogólne za 
pośrednictwem formularza kontaktowego oraz 
live-chatu na naszej stronie www.pfhb.pl

Telefonicznie oraz mailowo – wykaz numerów 
telefonów i  adresów mailowych dostępny na 
www.pfhb.pl

Monitorujemy na bieżąco rozwój sytuacji epi-
demiologicznej w kraju. Śledzimy zalecenia GIS 
i MZ, kiedy tylko będzie to możliwe, uruchomi-
my resztę naszych usług, w tym tak ważne do-
radztwo żywieniowe, ogólne i hodowlane.
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