
A COVID-19 elleni intézkedések a telepeken 

A COVID-19 világjárvány okozta helyzet és a nem mindennapi intézkedések, melyeket számos 

országban tapasztalhatunk, a sertéstenyésztésre is hatással lehetnek. Ez a cikk a lehetséges 

intézkedéseket foglalja össze, melyek a termelés folyamatosságának biztosításában játszhatnak 

szerepet.  

A felsorolt intézkedések két nagy csoportba oszthatók: 

- Megelőző intézkedések, melyek a dolgozók egészségét védik. 

- A telep működésére ható intézkedések, melyek a személyzettel (fertőzött és/vagy nem 

egészséges személyek) vagy a szállítókkal kapcsolatos korlátozásokra (logisztika, termelés 

csökkentése, stb.) vonatkoznak. 

Nagyon fontos kiemelni, hogy annak ellenére, hogy a COVID-19 járvány okozta problémák 

kerültek a középpontba, nem szabad megfeledkeznünk a többi, sertéságazatot érintő fertőző 

betegség elleni védekezésről sem, mint például az ASP. 

Megelőző intézkedések a dolgozók egészségének védelme érdekében 

Amellett, hogy nem hagyjuk figyelmen kívül az elrendelt intézkedéseket, melyek a fejlemények 

következtében nélkülözhetetlenek, és a hivatalos szervek által meghatározott dolgokat 

követjük, számos egyéb intézkedés hozható a telepen: 

1.- Informatív intézkedések. Nélkülözhetetlen az összes dolgozót megfelelő információval 

ellátni a járvány helyzetéről, a vírus terjedésének megelőzési lehetőségeiről, és megemlíteni 

azt, hogy egészségük milyen fontos a telep működésének érdekében. Fontos, hogy az 

információk hivatalos forrásból származzanak. Fontos a kapcsolat felvétele a megfelelő 

hatóságokkal. Informatív poszterek jól látható helyekre elhelyezve hasznosak lehetnek; a 

dolgozók információt találnak a betegségről, illetve a szükséges higiéniai, egészségügyi 

szabályokról. 

2.- Általános megelőző intézkedések 

• Megtiltani minden felesleges látogatást vagy belépést a telep területére a dolgozók 

védelme érdekében. Külső személyek látogatását az egészségügyi ellátásra korlátozni, 

megbízható állatorvossal vagy karbantartó személyzettel együttműködve. A látogatók 

hordjanak védőfelszerelést, és tartsák a minimum 1 méter távolságot a telep többi 

dolgozójától. 

• Legyen kihelyezve szappan és/vagy kézfertőtlenítő a telepi zuhanyzóban és mosdókban. 

Példaként a fertőtlenítésre alkalmas szerek közül a koronavírus elleni védekezésre jól 

használható szer a Virkon (bizonyított hatékonyság a PEDV- sertések járványos 

hasmenés vírusa ellen). 

• Növelni a kézmosás gyakoriságát a dolgozók körében. 

• Növelni a takarítás gyakoriságát a közösségi terekben, különösképpen az öltözőkben, 

zuhanyzókban. Elkülöníteni egymástól a különböző területen dolgozókat. 

• Előnyben részesíteni a telekommunikációt az adminisztrációs feladatok ellátására, ahol 

az megvalósítható. 

• Bevezetni új kommunikációs csatornák használatát a belső kapcsolattartásra 

(telekommunikáció, tábla stb.) Kerülni a közvetlen érintkezést, illetve az olyan 

kontaktot mely során a dolgozók 1 méter távolságon belül kerülhetnek egymástól. 



• Korlátozni a járműforgalmat. Kerülni a közös járművek használatát. 

• Lehetőség szerint csökkenteni, vagy megszüntetni a tömegközlekedéssel való kijutást a 

telepre. Támogatni a külön utazást a munkába menet és jövet. Ahol csak lehet, minden 

dolgozó egyedül utazzon. Legfeljebb csak az egy környéken lakó dolgozók utazzanak 

csoportosan, védőfelszerelést viselve. 

• A telepet munkaidőben senki ne hagyja el, főleg ne menjen munkaidő közben nyilvános 

helyre (például állatorvosi rendelőbe se). 

• Maszk kötelező jellegű viselése a telepen tartózkodás során. A gumikesztyű viselésekor 

nagyon fontos, hogy azokat sűrűn cseréljük, hiszen a koszos kesztyű fertőzésveszélyes. 

• Lehetőség szerint elszigetelni egymástól a dolgozókat munkavégzés közben. 

• Bevezetni a rendszeres testhőmérséklet mérést a telepre való belépéskor. Lézeres 

hőmérő használata esetén érdemes először meggyőződni annak megfelelő működéséről. 

Például leellenőrizhetjük egy hagyományos hőmérő párhuzamos használatával. 

• Azok a dolgozók, akiknek testhőmérséklete meghaladja a 36,5 ºC -ot, vagy mutatja a 

COVID-19 koronavírus fertőzöttség egyéb tüneteit (köhögés, légzési nehézségek, 

kötőhártya gyulladás, kimerültség…) kötelesek értesíteni a telepi vezetőséget. Emellett 

kerülni a 20 fősnél nagyobb megbeszéléseket, hacsak nem nélkülözhetetlen. 

Amennyiben szükséges a megbeszélés megtartása, akkor fokozottan ügyelni kell az 

elővigyázatossági intézkedések betartására (kerülni a kézfogást, tartani az 1 m 

távolságot, stb.). 

• Törölni a tervezett utazásokat, illetve kerülni az egyéb helyváltoztatásokat 

(természetesen nem beszámítva a munkahely és a lakhely közti mozgást). 

• Törölni/ elhalasztani a személyes dolgozói tréningeket, továbbképzéseket. 

A telep vezetésére irányuló intézkedések 

Szem előtt tartva a hatóságok járványügyi helyzettel kapcsolatos intézkedéseit számos javaslat 

készült azzal kapcsolatban, hogy mit lehet tenni a telep működése és az állatok jóllétének 

biztosítása érdekében egy ilyen nem mindennapi helyzetben, mint amilyen a COVID-19 

járvány. 

A lehetséges intézkedések három kategóriába sorolhatók: 

• Intézkedések, melyek annak hatását mérséklik, ha a dolgozók megfertőződnek 

• Intézkedések, melyek annak hatását mérséklik, ha a település, vagy a térség karantén 

alá kerül. (a telepre jutás megoldása) 

• Intézkedések, melyek a munkahelyen kívüli tevékenységekre vonatkoznak 

  



1.-Intézkedések, melyek a dolgozók megfertőződésének esélyét csökkentik 

A következő intézkedések lehetőségeket kínálnak, melyek a segítenek a megfelelő prevenciós 

terv megalkotásában. Ezek meghozatala a telep vezetőinek feladata (előtte tájékozódni a 

hatóságnál). Jellemzően azokat az intézkedéseket, melyek a vírus terjedését igyekeznek 

megelőzni, illetve a dolgozók közti kontaktust korlátozzák, nem minden dolgozó tartja be a 

munkája során. 

1.1.- Telepi személyzet 

Általános preventív intézkedések, melyek a betegség terjedését akadályozzák meg: 

1. Módszer: Elkülöníteni az azonos munkakörben dolgozókat 

Létrehozni dolgozók olyan csoportjait, melyeket a telep azonos területén dolgozók 

alkotnak. A csoportokat úgy megalkotni, hogy azok között lehetőleg ne legyen fizikai 

kapcsolat. Például külön munkacsoportot alkossanak a termékenyítő istállóban dolgozók, 

és a fiaztatósok. Legideálisabb az egy fős csoportok létrehozása lenne. 

• Különböző idősávok megadása a belépésre, és a távozásra az egyes csoportoknak 

• A telepi ruhák mosása és fertőtlenítése a dolgozói csoportok között. 

• Az egyes csoportok külön időben étkezzenek, és az étkező helységet minden csoport 

között takarítani és fertőtleníteni kell. 

• A belső kommunikáció történjen elektronikus eszközök használatával 

• Meghatározni az egyes csoportok munkaterületét, különösképpen az állatszállítás 

idejére vonatkozóan. Meghatározni mely területekre léphetnek be  

Az 1. Módszer célja: Ha valamelyik dolgozó megfertőződik a COVID-19 vírussal, akkor csak 

a vele egy csoportban dolgozókat fogják érinteni a korlátozások, karanténba vonulás, a többi 

csoport pedig folytathatja a munkáját. 

2. Módszer: Külön délelőtti és délutáni műszak 

Délelőtti és délutáni műszak bevezetése 

• A két műszak dolgozói ne is érintkezzenek egymással. Ez úgy oldható meg, ha a 

délelőtti műszak vége után csak 1 órával kezdődik a délutáni műszak. 

• A két műszak között takarítani és fertőtleníteni a közösségi tereket. 

• A dolgozók 70%-ka a délelőtti, 30%-ka a délutáni műszakba legyen beosztva. 

A 2. Megoldás célja: Ha egy dolgozó megfertőződik, akkor csak a saját műszakjában 

dolgozókat fogják érinteni a korlátozások, a másik műszak emberei tudják folytatni a 

munkájukat. 

3. Megoldás: Ideiglenesen új dolgozók felvétele 

Ez egy bonyolult megoldás, de ez is egy lehetőség arra az esetre, ha az állandó dolgozók nem 

tudják elvégezni a feladatukat, mert nem tudnak eljutni a telepre, esetleg fertőződtek a vírussal, 

ezért otthon kell maradjanak. 



• Más sertéstelepekről hívni dolgozókat, vagy hasonló munkaterületről, akik képesek 

elvégezni a telepi feladatokat (állatok etetése, gondozása), amíg az állandó dolgozók 

vissza nem térhetnek. 

• A cég méretétől függően, egy „mobil” személyzet létrehozása, akik a rendkívül 

körülmények esetén, több telep állatait gondozhatják. 

• Ez egy nehezen megvalósítható dolog, hiszen egy külső dolgozó nem biztos, hogy 

teljesen együttműködő a telepi vezetéssel. 

A 3. Megoldás célja: Az állatok jóllétének biztosítása még akkor is, ha meg kell szakítani a 

munkát. Így szükség esetén lesz, aki ellátja takarmányozási, gondozói, és állategészségügyi 

feladatokat. 

1.2.- Kantelep 

A kantelepeken végzett speciális feladatok, és a szükséges képesítések miatt a dolgozók pótlása, 

helyettesítése nagyon bonyolult feladat, ezért a preventív intézkedések még nagyobb hangsúlyt 

kapnak, egyaránt a telepen belül és azon kívül is. 

A kantelepi intézkedések: 

• Dolgozói csoportok szervezése, illetve a dolgozók tartsák egymástól a minimum 1 

méteres távolságot munka közben 

• Az egyes csoportok külön idősávban érkezzenek, illetve hagyják el a telepet 

• További általános, megelőző intézkedések, mint amik az egyéb teleptípusok esetében 

fel lettek sorolva 

Érdemes más forrást is biztosítani a sperma beszerzésére, arra az esetre, ha a kantelep termelése 

akadályozottá válna 

1.3.- Takarmánykeverő 

Mivel ennek zavartalan működése kifejezett fontosságú, ezért szükséges azt megfelelő 

intézkedésekkel biztosítani. 

• Dolgozó megfertőződésének elkerülése: 

o Külön műszakok kialakítsa 

o A különböző műszakok dolgozói közti közvetlen kommunikáció kerülése 

(helyette telekommunikáció, egyéb alternatívák) 

o Elkülöníteni a dolgozókat mind a belépés, kilépés, illetve a munka során 

o Csökkenteni a termelést 

• A sertéstelepen: 

o Mindig kellő mennyiségű takarmányt tárolni a silókban. Feltölteni őket mielőtt 

azok kiürülnének. 

o Biztosítani más forrást a takarmány beszerzésére 

• A takarmánykeverő bezárása: 

o Akkora mennyiségű takarmány raktározása, ami elegendő lehet addig, amíg a 

takarmány keverő üzem működése újra visszaáll 

o Biztosítani más forrást a takarmány beszerzésére 

  



1.4.- Takarmány, állat és egyéb eszközök szállítása a telepen 

A cél meghatározni egy útvonalat, amelyen a járművek közlekedhetnek, illetve elkerülni, hogy 

a telepi dolgozók érintkezzenek a takarmány- vagy az állatszállító járművek sofőrjeivel. 

• Létrehozni külön ki- és belépési útvonalakat járművek részére a telepen, a takarmány 

üzemben, illetve a vágóhídon (emellett takarítás, fertőtlenítés) 

• Kerülni az érintkezést a járművezető és a dolgozók között (takarmánykeverőben, 

telepen, stb.) 

• Kihelyezni egy postaládát vagy egy gyűjtő dobozt, amibe a leveleket, egyéb 

dokumentumok elhelyezhetik, elkerülve a személyes átvételt 

• Szállítás: az utat megálló nélkül megtenni, különösen kerülni a rizikós területeken 

történő megállást 

1.5.- Vágóhíd 

A vágóhidakon hozott intézkedésekre, melyek a COVID-19 járvány elleni védekezést 

szolgálják, nincs hatása a telepeknek, viszont a vágóhíd működése hatással van a telepi 

termelésre, így nem szabad figyelmen kívül hagyni. 

• Biztosítani az állatok jóllétét (férőhely szám) abban az esetben is, ha a vágóhíd nem 

tudja átvenni őket, vagy csak ritkábban lehet elszállítani 

• Biztosítani egyéb lehetőséget, ahova az állatok elszállíthatók 

2.- Intézkedések, melyek annak hatását mérséklik, ha a település, vagy a térség karantén alá 

kerül. A telepre jutás megoldása 

Abban az esetben, ha a település korlátozza a kijárást, a szabályok betartása mellett meg kell 

oldani, hogy a dolgozók eljuthassanak a telepre: 

• Fokozott higiéniai szabályok bevezetése az emberek mozgására, a nyersanyagok, 

termékek szállítására vonatkozón, illetve külön szabályok hozatala a terméket előállító 

helyekre vonatkozóan (állattartó telepek, piacok, élelmiszer üzemek és vágóhidak) 

• A hatóság engedje azoknak a munkavégzését, akik részt vesznek a termelésben 

3.- Intézkedések, melyek a munkahelyen kívüli tevékenységekre vonatkoznak 

• Ezek betartása egyéni feladat, és fontos, hogy a hatóságok hozta szabályokat mindenki 

betartsa a munkahelyen kívül is. Kerülni kell a nagy zsúfoltságú helyeket, ahol pedig ez 

nem lehetséges, ott is törekedni kell az 1 méteres távolságtartásra. 

A munkahelyeken bevezetett intézkedések a megfelelő hivatali szerv által elfogadottak, és 

felügyeltek legyenek. 

A fent felsorolt intézkedési javaslatok természetesen megváltoztathatóak, fejleszthetőek és 

számuk csökkenthető, függően a COVID-19 járvány aktuális helyzetétől. 

forrás: https://www.pig333.com/company_news/containment-measures-for-coronavirus-covid-19-
on-pig-farms_15954/ 
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