
ELMÉLETI/GYAKORLATI JÁRVÁNYVÉDELMI KÉPZÉSEK 
GAZDÁKNAK

FŐBB SZEMPONTOK
• Fontos, hogy a gazdák tisztában legyenek a járványvédelmi intézkedések 

megtételének fontosságával, és hogy hogyan tegyék ezeket megfelelően
• Az oktatás elméleti része.
• Az oktatás gyakorlati része.

A legtöbb kurzus a járványvédelmi intézkedésekre fókuszál, melyek célja a

patogén ágensek bejutásának megelőzése (Takarítási és fertőtlenítési kurzusok,

Állatjólét vagy Megelőzés és Salmonella kontrollintézkedések kurzus). Továbbá

a kurzusok célja a főbb alternatív intézkedések bemutatása ezen patogének

kontrollja területén (pl. fágterápia).

Az elméleti/gyakorlati kurzusok megvalósítása jó megközelítés a gazdálkodók

motiválására és tudatosítására, hogy alkalmazzák a megfelelő járványvédelmi

protokollokat a gazdaságukban. A Valencia régióban (Spanyolország) A

kurzusokat állatorvosok tartják személyesen a Valenciai Közösség

Baromfiminőségi és Állatélelmezési Központja (CECAV) intézményeiben.

Hogyan zajlanak ezek a kurzusok?

1 2 3Hol? Elméleti rész Gyakorlati rész



ELMÉLETI/GYAKORLATI JÁRVÁNYVÉDELMI KÉPZÉSEK GAZDÁKNAK

1
A kurzusokat állatorvosok tartják személyesen a Valenciai
Közösség Baromfiminőségi és Állatélelmezési Központja (CECAV)
intézményeiben. A kurzustípustól függően csak a hússzektor
(brojler és pulyka), a tojástermelő szektor vagy a teljes terület
állattartóit hozzák össze (pl. takarítási és fertőtlenítési kurzus). Az
állattartók maximális száma 20 fő. A brojlerszektor számára tartott
kurzusok esetén minden gazdálkodó azonos integrátorhoz
tartozik.

1. ábra: Az előadóterem, ahol a kurzusokat tartják

A képzések elméleti része különböző szakmai előadók
magyarázatait tartalmazza minden specifikus témában,
kitekintéssel a járványvédelmi intézkedések fontosságára, és
megfelelő elvégzésére. Az előadók munkáját fotók és videók is
segítik. Ön, mint előadó, hozhat például fényképeket
madárinfluenza miatti tömeges vágásról, hogy ezzel
óvatosságra figyelmeztesse a gazdákat, ha meg akarják védeni
állományukat a hasonló pusztulástól.



További információk:

- Link/QR kód a képzések témaköreihez: 
- Link/QR kód a gyakorlati/tudományos publikációkhoz:
- NETPOULSAFE project : https://www.netpoulsafe.eu
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A képzés gyakorlati részében az oktatók és a gazdák között
kommunikáció zajlik, ahol tapasztalatokat cserélnek. Ön, mint
előadó nyílt kérdéssel kezd, például: Gondolják, hogy az Önök
telepén a higiéniai zár megfelelő? Van határozott elkülönülés
a tiszta és nem tiszta terek között? Majd engedje a gazdákat
elmesélni tapasztalataikat. Végül önértékelés zárja a
folyamatot.

A járványvédelem a legfőbb intézkedés patogén mikroorganizmusok bejutása

ellen a baromfitelepekre. E tekintetben a képzések legfőbb témái:

- A gazdák figyelmének felkeltése a megfelelő járványvédelmi gyakorlatok

előnyeire.

- Informálni őket a lehetséges gazdasági és közegészségügyi következményekről,

ha ezeket nem megfelelően alkalmazzák.

- Képezni őket a főbb járványvédelmi intézkedések megfelelő megtételére.

2. ábra: A képzés programja

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/

