
ONLINE FARM HEALTH TEAM MEGBESZÉLÉSEK A
PAINT 3D ÉS A GOOGLE MAPS SEGÍTSÉGÉVEL A
FARMOK ZÓNÁINAK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

FŐBB SZEMPONTOK
• Ezekben a nagy betegségekkel járó időszakokban fontos, hogy a lehető

legkisebbre csökkentse a látogatók számát a gazdaságban, hogy
visszaszorítsa a kórokozók behurcolásának kockázatát.

• Egy gazdálkodóból, állatorvosból, takarmányozási és mezőgazdasági
tanácsadókból álló csapat összehozása a különböző tudásforrásokat
egyesíti, így hatékony csapattá válik a gazdaságok járványvédelmének
javítására.

• Az online értekezletek számos lehetőséget kínálnak ennek a csapatnak,
például a Microsoft Paint 3D és a Google Maps segítségével közösen
dolgozhatnak a farmok zónáinak javításán. Ez az adatlap elmagyarázza,
hogyan teheti ezt meg.

1. Készítsen képernyőképet farmjáról a 
Google Térképen. Illessze be a 
képernyőképet a Microsoft Paint 3D-be.

2. Szervezzen online Microsoft Teams-
találkozót a farm egészségügyi csapatával 
(például gazdálkodóval, állatorvossal, 
tanácsadóval)

3. Adja meg a Teams értekezlet minden 
résztvevőjének az előadói jogot.

4. Ossza meg az ablakot: Microsoft Paint 3D.
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5. Adja meg a résztvevőknek a megosztott képernyő irányítását, lehetővé téve, hogy 
lásson két személyt, akik a kurzorral mozognak a képernyőn, és együtt dolgozhatnak. 
Megjegyzés: maximum 2 fő, csak MS Teams számítógépes alkalmazáson lehetséges.

Más megoldásként a résztvevő is kérhet jogot:

6. Ideje elkezdeni a rajzolást: azonosítsa a farmzónákat* három különböző szín 
használatával: zöld, narancssárga és piros. Ehhez használja a Microsoft Paint 3D-ben a 
„2D alakzatok – vonal” funkciót.

*zónák felosztása

A piros zónában (piszkos
terület) található a parkoló és
a higiéniai zár bejáratáig tartó
telek.

A narancssárga zónában
(átmeneti út) található a
higiéniai zár, ahol zuhanyozás
és átöltözés történik,
valamint a helyiségek a
baromfiól bejáratáig. Ebben a
zónában történik az átmenet
a piros zónából a zöld zónába
és fordítva.

Az állatterületek a zöld
övezetben (tiszta terület)
helyezkednek el. Ez a terület
el van zárva a piros zónától,
és csak a narancssárga
zónában található higiéniai
záron keresztül érhető el.

Request control



További információk:
- NETPOULSAFE projekt: https://www.netpoulsafe.eu

A projekt az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programja támogatása által valósult
meg a 101000728 számú támogatási megállapodás keretében (NetPoulSafe).
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7. Különböző szimbólumok és színek segítségével azonosítsa be a farm 
járványvédelmével kapcsolatos fontos elemeit a gazdaságban. Ehhez használja a 
Microsoft Paint 3D-ben a „2D alakzatok – vonal, négyzet és kereszt” funkciókat. 
Használjon különböző színeket (lásd jelmagyarázat).

8. Határozza meg a gyalogos és közlekedési útvonalakat különböző színekkel. Ehhez 
használja a Microsoft Paint 3D-ben a „Brushes – marker” funkciót (lásd 
jelmagyarázat).

9. Ezen gyakorlatok során és után világossá válnak a járványvédelem javításának kritikus
pontjai. Beszélje meg ezeket a pontokat csapatával, és gondoljon a SMART cselekvési
tervre (lásd a NETPOULSAFE adatlapot: A járványvédelem javítása a többszereplős
farm egészségügyi csapatával).

Tipp: Ez is egy jó módszer a kereszttanuláshoz! A találkozó más farmcsapatokkal együtt
betekintést enged abba, hogy más gazdálkodók hogyan kezelik járványvédelmüket. A 
fontos farmelemekről készült fényképek hozzáadásával teljes áttekintést nyújt a 
gazdaságról, beleértve a farm zónáit, gyalogos és szállítási útvonalait.

Paint 3D munka folyamatban (broiler farm)

Jelmagyarázat példa (tojástermelő farm)

zöld zóna
narancssárga zóna
piros zóna
autóparkolók

tetemtárolás
trágyatárolás
tojástárolás
tojásértékesítés
takarmánytárolás

Útvonalak:
látogatók és dolgozók
tetemszállítás
Trágyaszállítás

tojásbegyűjtés
tojásfelvásárlók
takarbeszállítás

https://www.netpoulsafe.eu/

