
A BIOPON PROGRAM

FŐBB SZEMPONTOK
• A gazdák számára fontos a patogén mikroorganizmusok bejutását lehetővé 

tevő veszélyfaktorok azonosítása.
• Helyszíni járványvédelmi audit.
• Egyéni jelentés a gazdák képzéséhez, valamint jelentés a pontszámok 

szórásdiagramjával.

A jó gyakorlat ezen veszélyek azonosítására a gazdák részvétele a BIOPON

programban. A megfelelően képzett állatorvos vagy tanácsadó azonosítani fogja a

teljes farm, illetve minden egyes épület specifikus veszélyeit.

Ez a következőképpen zajlik:
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Az állatartók számára fontos, hogy telepükön az összes olyan veszélyfaktort

ismerjék, ahol a patogén mikroorganizmusok bejuthatnak. Ez befolyásolhatja a

telep gazdaságosságát, akár a termelés csökkenésével, akár selejtezés

szükségességével.
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Helyszíni audit a járványvédelmi intézkedésekről (külső és
belső), teljes telep és specifikusan minden épület szintjén. Az
audit végén minden épületre kapunk pontszámot, valamint egy
átlagot a teljes telepre.

Az azonosított veszélyfaktorokkal, akár az el nem végzett, akár a

nem megfelelően elvégzett járványvédelmi intézkedések esetében

egy első jelentés készül, mely a megfelelő intézkedések

fontosságát elmagyarázza, és más megoldásokat javasol a veszély

minimalizálására. Bár a gazdák a tanácsokat az írott jelentésben is

megkapják, ajánlatokat és tanácsokat már az audit során is

kapnak.

1. ábra: Auditmodell
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2. ábra: Jelentésmodel

3. ábra: A lépések összegzése

This report is only a model, they are not real results, they are fictitious.

Ön, mint állatorvos vagy tanácsadó 
meglátogatja a gazdaságot és azonosítja a 
patogén mikroorganizmusok bejutásának 
kockázati tényezőit a járványvédelmi 
biztonsági modell segítségével

A kockázati tényezők 
megállapítása után Ön 
megtanítja a gazdának azon 
járványvédelmi intézkedések 
helyes végrehajtását, 
amelyeket a gazda eddig nem 
vagy nem megfelelő módon 
alkalmazott.

Milyen módon csinálja ezt?

Egy részletes kimutatással, így a 
gazda bármikor tud konzultálni, 
amikor szüksége van rá.

Az ellenőrzés során szóban.

Ez a jelentés csupán minta, nem valós eredményeket mutat be.



További információk:

- Link/QR kód az audit- és jelentésmodellhez: 
- Link/QR kód a gyakorlati/tudományos publikációkhoz:
- NETPOULSAFE project : https://www.netpoulsafe.eu
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This scatter plot is only a model, they are not real results, they are fictitious.

3
Ha az Ön régiójához tartozó összes telepen befejeződött az audit,

minden gazda kap egy második jelentést a régiós átlagról, ahol

szórásdiagramon láthatja, saját biológiai biztonsági pontszámát a

régiós átlaghoz viszonyítva.

BIOPON PROGRAM VIDEO LINK:

Ez az szórásdiagram csupán minta, nem valós eredményeket mutat be.

A projekt az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programja támogatása által valósult
meg a 101000728 számú támogatási megállapodás keretében (NetPoulSafe).

https://www.netpoulsafe.eu/

