
SPOTKANIA ONLINE ZESPOŁU DS. ZDROWIA NA FERMIE
Z WYKORZYSTANIEM PAINT 3D I GOOGLE MAPS W CELU
POPRAWY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FERMY

ZAGADNIENIA KLUCZOWE
• W obecnych czasach przy wysokiej presji chorób ważne jest, aby jak

najbardziej zminimalizować liczbę osób odwiedzających Państwa fermy,
aby zmniejszyć ryzyko wprowadzenia patogenów.

• Połączenie w jeden Zespół: Producenta, lekarza weterynarii i innych
doradców daje możliwość scalenia różnych źródeł wiedzy praktycznej, co
czyni go skutecznym Zespołem w celu poprawy bezpieczeństwa
biologicznego na fermie.

• Spotkania online dają wiele możliwości dla Zespołu, jak np. wspólna praca
nad poprawą zagospodarowania przestrzennego fermy przy użyciu
narzędzi: Microsoft Paint 3D i Google Maps. W tym arkuszu
informacyjnym zostanie wyjaśnione w jaki sposób można to
przeprowadzić.

1. Zrób zrzut ekranu swojego 
gospodarstwa na Google Maps. Wklej 
zrzut ekranu w programie Microsoft 
Paint 3D.

2. Zorganizuj spotkanie online Microsoft 
Teams z Zespołu ds. zdrowia na fermie 
(np. Producent, lekarz weterynarii, inny 
doradca, trener)

3. Umożliw wszystkim uczestnikom 
spotkania Teams prawo do bycia 
prezenterem.

4. Udostępnij swój ekran komputera z 
programem Microsoft Paint 3D.
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5. Przekaż Uczestnikowi kontrolę nad wspólnym ekranem, dzięki czemu dwie osoby 
poruszające się po ekranie za pomocą kursora będą mogły wspólnie pracować. 
Uwaga: maksymalnie 2 osoby, możliwe tylko na aplikacji komputerowej MS Teams.

Alternatywnie, uczestnik może również zażądać kontroli:

6. Czas zacząć rysować: zidentyfikuj strefy na fermie* używając trzech różnych kolorów: 
zielonego, pomarańczowego i czerwonego. Użyj do tego w programie Microsoft Paint 
3D funkcji "Kształty 2D - linia".

*Podział fermy na strefy

W strefie czerwonej
(brudnej) znajduje się
parking i teren aż do wejścia
do śluzy sanitarnej

W strefie pomarańczowej
(droga przejściowa) znajduje
się śluza sanitarna, gdzie
odbywa się prysznic i zmiana
odzieży, oraz pomieszczenia
aż do wejścia do budynków z
ptakami. W tej strefie
odbywa się przejście ze strefy
czerwonej do zielonej i
odwrotnie.

Obszar zielony (produkcyjny)
obejmuje budynkami z
ptakami (obszar czysty).
Obszar ten jest zamknięty od
strefy czerwonej i można się
do niego dostać tylko przez
śluzę sanitarną w strefie
pomarańczowej.

Request control



Więcej informacji poniżej:

- Strona projektu NETPOULSAFE : https://www.netpoulsafe.eu

Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu ramowego w zakresie badań i innowacji Horyzont 2020, 
w ramach umowy o dotację nr 101000728 (NetPoulSafe).

7. Zidentyfikuj ważne elementy fermy dotyczące bezpieczeństwa biologicznego za 
pomocą różnych symboli i kolorów. Użyj w tym celu w programie Microsoft Paint 3D 
funkcji "Kształty 2D - linia, kwadrat i krzyżyk". Użyj różnych kolorów (patrz legenda).

8. Oznaczaj szlaki piesze i komunikacyjne za pomocą różnych kolorów. Użyj do tego w 
programie Microsoft Paint 3D funkcji "Pędzle - marker" (patrz legenda)

9. W trakcie trwania i po tych ćwiczeniach, krytyczne punkty poprawy w zakresie 
bezpieczeństwa biologicznego stają się jasne. Przedyskutujcie te punkty ze swoim 
Zespołem i zastanówcie się nad RACJONALNYM planem działania (patrz arkusz 
informacyjny NETPOULSAFE: Poprawa bioasekuracji dzięki wieloosobowemu 
Zespołowi ds. Zdrowia na Fermie).

Wskazówka: jest to również dobra metoda uczenia się od siebie nawzajem! Przeprowadzenie tego 
spotkania wspólnie z Zespołami z innych ferm daje wgląd w to, jak inni Producenci zarządzają swoim 
bezpieczeństwem biologicznym. Poprzez dodanie zdjęć ważnych elementów fermy dotyczących 
bezpieczeństwa biologicznego, uzyskuje się możliwość pełnego przeglądu fermy, w tym podziału na 
strefy, drogi dla osób wizytujących i dla transportu.

Przykład: ferma brojlerów, program Paint 3D

Przykład legendy
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