
WSPÓŁPRACA PRODCENTA DROBIU Z  LEKARZEM 
WETERYNARII NADZORUJACYM FERMĘ

ZAGADNIENIA KLUCZOWE:
• Istotna jest współpraca Producentów drobiu z zaufanym lekarzem 

weterynarii, który pełni funkcję doradczą w zakresie bioasekuracji
• Lekarz weterynarii w roli doradcy w przypadkach kontroli urzędowych, 

pojawienia się zakaźnych problemów zdrowotnych i rutynowych kontroli 
na fermie.

Doradztwo lekarza weterynarii na fermie w zakresie prawidłowego wdrażania

lub stosowania środków bezpieczeństwa biologicznego jest dobrym narzędziem

wspomagającym Producentów w szczególności w następujących przypadkach:

Ważne jest, aby wszyscy Producenci drobiu; brojlerów, indyków, kur niosek,

kaczek i gęsi współpracowali z zaufanym lekarzem weterynarii. W Hiszpanii taki

specjalista, oprócz doradztwa w zakresie zarządzania zwierzętami, dobrostanu,

wskaźników produkcyjnych, programu zdrowotnego (szczepienia, odrobaczania,

leczenia, itp.), przeprowadzania pobierania próbek i sporządzania

dokumentacji, doradza również w zakresie bioasekuracji.
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Więcej informacji poniżej :
- Link/QR kod do audytu i raportu
- Link/QR kod do artykułów technicznych/naukowych 
- Strona projektu NETPOULSAFE : https://www.netpoulsafe.eu

POMOC BEZPOŚREDNIA LEKARZA WETERYNARII NADZORUJACEGO FERMĘ
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Po wykryciu niezgodności w zakresie bioasekuracji podczas kontroli

urzędowych, lekarz weterynarii doradza Producentowi, jaki jest

najlepszy sposób ich usunięcia, a w przypadku, gdy jest ona na

poziomie dokumentów, pomaga w ich opracowaniu.

Postaraj się dobrze wytłumaczyć Producentowi dlaczego

urzędowy lekarz weterynarii wpisał tę niezgodność.

Spełnienie wymogów prawa, zmniejsza ryzyko przedostania się

chorobotwórczych mikroorganizmów na teren fermy!

Po pojawieniu się na fermie mikroorganizmów chorobotwórczych o

znaczeniu dla zdrowia zwierząt (np. Mykoplazmy) i zdrowia

publicznego (np. Salmonella), lekarz weterynarii ustala możliwe drogi

wnikania patogenów i doradza Producentowi szereg korygujących

środków bioasekuracji, aby zapobiec powtórzeniu się tego zdarzenia

lub rozprzestrzenieniu się infekcji na inne obiekty fermy. Zawsze

staraj się dobrze wyjaśnić Producentowi powód i uzasadnienie

podjętych działań naprawczych!

3
Podczas rutynowych wizyt kontrolnych na fermie. Lekarz weterynarii

w przypadku wykrycia jakiegokolwiek czynnika ryzyka na fermie

doradza Producentowi, które środki bioasekuracji należy wdrożyć,

aby złagodzić niekorzystne efekty jego działania. Nawet jeśli często

bywasz na fermie, zawsze staraj się zwracać uwagę na stan

bioasekuracji na fermie i jeśli wykryjesz jakieś uchybienia, zgłoś je

Producentowi!

KURSY TEORETYCZNE/PRAKTYCZNE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA 
BIOLOGICZNEGO DLA PRODUCENTÓW LINK DO PODCASTU: 

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

https://www.netpoulsafe.eu/

