
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO
DZIĘKI WSPÓŁPRACY ZESPOŁU DS. ZDROWIA NA
FERMIE

ZAGADNIENIA KLUCZOWE:
• Połączenie w jeden Zespół: Producenta, lekarza weterynarii oraz innych

doradców daje możliwość scalenia różnych źródeł wiedzy praktycznej,
czyniąc stworzony wieloosobowy Zespół ds. Zdrowia na Fermie (Multi-
Actor Farm Health - MAFH) skutecznym w kontekście poprawy
bezpieczeństwa biologicznego.

• Zestaw narzędzi projektu DISARM ułatwia pracę tego Zespołu poprzez
dostarczenie przewodnika do optymalizacji i zarządzania zdrowiem na
fermie.

• Niniejsze materiały informacyjne prezentują poszczególne etapy i
założenia pracy Zespołu MAFH.

Korzyści
- Trzy osoby wiedzą więcej niż 

jedna
- Spójne i sprawne doradztwo 

w postaci planu działania 
dostosowanego do potrzeb 

- Wspólna własność, 
motywacja i 
odpowiedzialność z pracy 
zespołowej

- Wsparcie dla Producenta ze 
strony innych członków 
Zespołu w dokonaniu zmian

- Przyjęty Plan Zarządzania 
Zdrowiem na Fermie 
zapewnia strukturę, 
możliwość śledzenia i 
przegląd postępów

Etap 3

Etap 4

Etap 5

Etap 1

Etap 2

Nawiązanie współpracy 
i stworzenie Zespołu 

Rejestrowanie danych 
podstawowych 

dotyczących zdrowia 
zwierząt, dobrostanu, 

produkcji, bioasekuracji i 
stosowania antybiotyków

Określenie celu: wyznaczenie 
realnych celów za pomocą 
narzędzi do wyznaczania celów 
(SMART) i praktycznego 
planowania działań (Action 
Planning)

Wdrażanie zmian, rejestr 
postępów i monitorowanie 

kluczowych wskaźników 
wpływu

Ocena postępów, dyskusja z 
Zespołem i odpowiednia 
modyfikacja planu działania



POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO DZIĘKI WSPÓŁPRACY ZESPOŁU 
DS. ZDROWIA NA FERMIE

Krok 1: Tworzenie Zespołu i udanej współpracy
"Razem wszyscy osiągają więcej"

Krok 2: Określenie sytuacji początkowej - wydajność i zdrowie 
zwierząt, bezpieczeństwo biologiczne, stosowanie 
antybiotyków i samoocena fermy
"Jeśli nie możesz tego zmierzyć, nie możesz tym zarządzać"

Krok 3: Opracowanie planu działania (schemat)

Przykład: mój pracownik na
fermie zamówi w przyszły
poniedziałek buty w
rozmiarach od 36 do 46, aby
wszyscy odwiedzający mogli
zawsze używać butów, gdy
tylko odwiedzą fermę.

Zdefiniowanie działań zgodnie z zasadą „SMART”:

Kiedy Ty i Twoi koledzy z Zespołu ustalicie priorytetowe obszary lub 
problemy w zakresie bioasekuracji, nad którymi należy pracować, 
nadszedł czas, aby zdefiniować cele „SMART” z zakresie poprawy tych 
problemów. „SMART” to akronim planu zarządzania, który oznacza:

S – Specific – Specyficzny
oznacza, że opis celu ukierunkowany jest na konkretny obszar do 
poprawy

M – Measurable – Wymierny
poprawa powinna być mierzalna lub przynajmniej należy podać 
wskaźnik oceny postępów działania

A –Acceptable - Akceptowalny (do przyjęcia)
cel musi być akceptowalny dla wszystkich zaangażowanych stron

R - Realistic - Realistyczny
cel musi być realny do osiągnięcia przy danych zasobach, przed 
którymi stoi Zespół

T – time-bound - Związany z czasem
ramy czasowe: ustalenie dat dla początku wprowadzania zmian i  
moment, w którym idealnie zrealizowano ulepszenie (zgodnie z 
przyjętym opisem)

Producent

Inny doradca
Lekarz 

weterynarii



Więcej informacji poniżej:

- Najlepsze praktyki bioasekuracji: Using a multi-actor plan on a goat farm - YouTube
- Narzędzie projektu DISARM MAFH: Farm Health Team Toolbox - Disarm Project
- 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).

Krok 4: Wdrożenie zmian, rejestrowanie postępów i monitorowanie kluczowych 
wskaźników wpływu (wykonanie zadania)

Krok 5: Oceń swoje postępy, przedyskutuj je ze swoim Zespołem i odpowiednio 
dostosuj swój plan (kontrola+działanie)

"Trzymaj wszystkie znaki w powietrzu!" Na koniec wiele celów SMART z
odpowiadającymi im „częściami: Plan-Wykonanie-Kontrola-Działanie (Plan-Do-Check-
Act: PDCA)" zostanie utworzonych przez wieloosobowy Zespół, aby zbliżyć się do
głównego celu (np. zgodności z zasadami bioasekuracji).

❑ Poniedziałek: zamów buty

❑ Od tygodnia 28: sprawdzę, czy wszyscy 
odwiedzający zawsze używają butów, gdy 
odwiedzają fermę.
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Cel główny Działanie Termin Właściciel
planu

Rozwiązujący 
problem z planu

Status Wynik

Bezpieczeństwo 
biologiczne

Zakup butów 20/11/2022 Producent Pracownik Fermy W trakcie Buty dla wszystkich

Misja:

Osoba która rozwiązuje 
problem na fermie (1 
lub więcej osób)

Osoba która ma 
problem na fermie (1 
osoba)

https://www.youtube.com/watch?v=cu7cIIlbOd8
https://disarmproject.eu/search-resources/farm-health-toolbox/
https://www.netpoulsafe.eu/

