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W miesiącu kwietniu br. próbne doje prze-
prowadzamy, tylko i wyłącznie, za zgodą 
hodowcy. Zezwolenie na usługę jest oświad-
czeniem woli, może być wyrażona w dowolny 
sposób (przez telefon, mailem, pismem), ale po-
winno być jednoznaczne. 
Akceptacja próbnego doju, jest dla PFHBiPM 
podstawą do ustalenia terminu wizyty zootech-
nika oceny w gospodarstwie. 
Harmonogram próbnych dojów będzie ustala-
ny z hodowcą na bieżąco.

W związku z wyjątkową sytuacją epidemiolo-
giczną PFHBiPM informuje, że podjęliśmy sze-
reg działań prewencyjnych w celu zminima-
lizowania ryzyka, na które mogą być narażeni 
nasi pracownicy i hodowcy. Bezpieczeństwo 
i zdrowie klientów i pracowników jest naj-
wyższym priorytetem Polskiej Federacji Ho-
dowców Bydła i Producentów Mleka, dlate-
go:

•  wdrożyliśmy środki zapobiegawcze zgodne 
z zaleceniami światowych i krajowych instytu-
cji nadzoru sanitarnego i epidemiologicznego;

•  wyposażyliśmy pracowników w roboczą 
odzież ochronną i higieniczne środki zabez-
pieczenia osobistego;

•  przeszkoliliśmy pracowników z zasad postę-
powania w okresie zwiększonego zachorowa-
nia na COVID-19;

•  opracowaliśmy i stosujemy wewnętrzne 
procedury wykonywania próbnych dojów 
w warunkach podwyższonego bezpieczeń-
stwa i higieny pracy.

KORONAWIRUS SARS-COV-2 
PRZEWODNIK DLA HODOWCÓW 
– PRÓBNE DOjE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, z dniem 6 kwietnia br. wznawiamy 
usługę oceny wartości użytkowej - kluczowej dla prawidłowej organizacji i sprawnego funk-
cjonowania gospodarstw mlecznych.

Koronawirusy to duża grupa wirusów, które są przyczy-
ną szerokiego spektrum chorób, od przeziębień, aż do 
poważnych i potencjalnie śmiertelnych zakażeń. Szczep 
koronawirusa o  nazwie SARS-Cov-2 obecnie wywołuje 
chorobę COVID-19. Zarażenie nim może prowadzić do 
zapalenia płuc, poważnych zaburzeń oddychania, nie-
wydolności nerek, a w skrajnych przypadkach – nawet do 
śmierci.

Najczęstsze objawy choroby to gorączka, kaszel, dusz-
ność i problemy z oddychaniem. Towarzyszy temu ogólne 
zmęczenie. Niektórzy mogą mieć katar, ból gardła, mię-
śni lub biegunkę. Objawy te są zwykle łagodne i rozwijają 
się stopniowo, łatwo pomylić je ze zwykłą infekcją odde-
chową czy początkami zapalenia płuc. 

Okres pomiędzy ekspozycją na wirusa a pojawieniem 
się pierwszych symptomów wynosi średnio 5 dni. Biorąc 
jednak pod uwagę, że w skrajnych przypadkach poja-
wienie się symptomów może zająć nawet 14 dni, zacho-
wanie zalecanego okresu kwarantanny wynoszącego 
dwa tygodnie pozostaje w mocy.

Większość ludzi (około 80%) dochodzi do siebie po cho-
robie bez konieczności specjalistycznego leczenia. Osoby 
z  gorączką i  kaszlem oraz trudnościami w  oddychaniu 
powinny się zwrócić o pomoc medyczną.

Zarówno Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), jak 
i wszystkie inne instytucje czuwające nad zdrowiem pu-
blicznym podkreślają: najlepszym sposobem na ochronę 
przed koronawirusem jest częste i dokładne mycie rąk 
ciepłą wodą z mydłem. Higiena rąk jest kluczowa, ponie-
waż za ich pośrednictwem wirus może przenieść się do 
ust lub nosa, które są jedynymi drogami przedostania się 
koronawirusa do organizmu i dróg oddechowych. W tym 
celu należy również unikać dotykania nieumytymi dłoń-
mi okolic ust, nosa oraz oczu. Kolejnym środkiem zarad-
czym jest utrzymywanie się w odległości 1–1,5 metra od 
osób, które kaszlą lub kichają by zminimalizować ryzyko 
przeniesienia wirusa na twarz, ponieważ jego transfer 
następuje drogą kropelkową. Unikanie dużych skupisk 
ludzkich to kolejne z najważniejszych zaleceń minimali-
zujących ryzyko zakażenia koronawirusem.
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Świadcząc usługi, pracownik PFHBiPM powi-
nien:
1.  Używać odzieży ochronnej i środków ochrony 

osobistej;
2.  Podróżować samochodem tylko i  wyłącznie 

w celach służbowych;
3.  Stosować rękawiczki ochronne i  regularne 

myć ręce mydłem i wodą przed i po czynno-
ściach związanych z próbnym dojem oraz po 
każdym kontakcie ze zwierzęciem lub pro-
duktami pochodzenia zwierzęcego.

4.  Unikać realizacji usługi w  pomieszczeniach 
mieszkalnych hodowcy.

5.  Stworzyć bezpieczne warunki do realizacji 
pracy. Przykładać szczególną dbałość o czy-
stość i stan techniczny sprzętu niezbędnego 
do realizacji usługi.

6.  Utrzymywać urządzenia pomiarowe - mle-
kometry i  samplery w  szczególnej czystości, 
zwiększając częstotliwość płukania i  mycia 
przy użyciu odpowiednich detergentów.

W  okresie podwyższonego ryzyka, możecie 
Państwo liczyć się z:
1.  Częstym kontaktem telefonicznym lub mailo-

wym, w  celu potwierdzenia gotowości prze-
prowadzenia próbnego doju i  wyznaczenia 
jego terminu.

2.  Zastępstwami pracowników prowadzących 
usługę.

3.  Częstym myciem rąk z użyciem mydła i wody 
lub płynów/żeli przez pracowników PFHBiPM.

4.  Regularnym czyszczeniem i dezynfekcją uży-
wanych przedmiotów i powierzchni dotyko-
wych.

5.  Unikaniem lub ograniczaniem kontaktu bez-
pośredniego przez pracownika PFHBiPM.

6.  Zachowywaniem bezpiecznej odległości mi-
nimum 2 m.

7.  Ograniczaniem kontaktu fizycznego poprzez 
nie podawanie ręki na powitanie/pożegnanie 
przez pracownika PFHBiPM.

8.  Unikaniem z  naszej strony zgromadzeń po-
wyżej 2 osób.

PROSIMy O WyROZUMIAłOść DlA 
tyCH DZIAłAń, SPOWODOWAne 
Są One tROSką O WSPólne  
DOBRO I ZDROWIe.

Tylko zrozumienie obu stron oraz dobra, 
sprawna współpraca jest gwarancją prawidło-
wo i bezpiecznie wykonanej usługi. 

Hodowco, na czas tej wyjątkowo niekomforto-
wej sytuacji:

•  umożliwiamy przesunięcie daty próbnego 
udoju na inny odpowiadający Ci termin;

•  prosimy o  udzielanie naszemu pracownikowi 
informacji niezbędnych do realizacji usługi;

•  w przypadku oceny wartości użytkowej apelu-
jemy o  bieżące wypełnianie dokumentu Wy-
kaz Zdarzeń lub przekazanie stosownych in-
formacji pracownikowi przeprowadzającemu 
próbny dój;

•  jeśli jesteś użytkownikiem programu SOL, pro-
simy Cię o  bieżące uzupełnienia informacji 
o zdarzeniach, które występują w stadzie;

•  prosimy o udostępnienie naszemu pracowni-
kowi pomieszczeń celem uzupełnień w doku-
mentacji;

•  ze względów bezpieczeństwa rezygnujemy 
z  uzupełnień dokumentu karta Jałówki-kro-
wy. Jednak w  szczególnych przypadkach, na 
wyraźne twoje życzenie, dopuszczamy aktu-
alizację dokumentu.

jesteśmy pewni, że wdrożone przez nas za-
bezpieczenia okażą się skuteczne i pozwolą 
na sprawną i efektywną pracę. Mamy nadzie-
ję na szybki powrót do rutynowego rytmu 
naszych działań, co pozwoli kontynuować 
efektywną produkcję mleka. 

SZANOWNI PAńSTWO,
w  związku z  epidemią pracownicy PFHBiPM zobowiązują się do przestrzegania wszystkich zale-
ceń nadzoru sanitarnego. Zwracamy się również do Państwa z prośbą o zachowanie niezbędnych 
środków ostrożności oraz wsparcie polegające na zapewnieniu warunków do prowadzenia sprawnej 
i bezpiecznej pracy podczas próbnych dojów. 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze punkty, do których bezwzględnego przestrzegania zobowią-
zani są pracownicy PFHBiPM przy wykonywaniu usługi bezpośredniej.


