
Amit a PED-ről megtanultunk, az alkalmazható a COVID-19-re is 

Az Egyesült Államokban dolgozó sertéssel foglalkozó állatorvosoknak és termelőknek is 

ismerős érzés lehet, amikor a 2019-es koronavírus-betegség (COVID-19) járványról hallanak. 

Hét évvel ezelőtt harcoltak egy másik koronavírussal, a sertés járványos hasmenésének 

vírusával (PEDV). Csakúgy, mint a COVID-19, az is nagyon gyorsan elterjedt. 

"Tudjuk, hogy milyen frusztrálók lehetnek a koronavírusok" - mondta Laura Bruner, a 

minnesotai Sertés Állatorvosi Központ egyik állatorvosa. Nagyon ragályos vírusok. Fogékony  

lakosságban úgy tudnak terjedni, mint a PEDV. Nagyon gyorsan mozognak. 

„Mivel a sertésipar a PEDV-vel küzdött, sok járványvédelmi intézkedést hajtottunk végre, mint 

több áruszállító kamion mosását, mozgások korlátozását, több teszt elvégzését” - magyarázta. 

"Tényleg javítottuk a járványvédelmet, különösen piaci szinten." 

A COVID-19 fertőzések megelőzési stratégiája hasonló. Bruner azt tanácsolja mindenkinek, 

hogy tartsa be a Betegség Ellenőrzési és Megelőzési Központok (CDC) személyes higiéniára 

vonatkozó ajánlásait, ideértve a gyakori kézmosást, a mozgás korlátozását, az otthon maradást, 

ha valaki beteg, és a munkahelyek fertőtlenítését. 

Az SVC iroda különösen magas szintre helyezi a munkahelyi fertőtlenítést. „A klinikánkat egy 

olyan termékkel kezdjük el ködösíteni, amely kapcsolatba lépve a mikrobákkal elpusztítja 

azokat. Abban az esetben, ha valaki beteg, ezzel hatástalaníthatjuk a vírust” - mondta Bruner. 

Úgy véli, hogy a CDC iránymutatásainak követése egy sertéses létesítményben csökkenti a 

COVID-19 fertőzéseket a telep alkalmazottainak körében. 

„Úgy gondolom, hogy igazán jó higiéniával tud működni a gazdaság; ha egy ember már 

megbetegedett, attól még nem mindenkinek kell elkapni a vírust ”- tette hozzá. 

Az érintkezések korlátozása az istállókban 

Néhány termelő megváltoztatta a munkarendet, hogy csökkentse a munkavállalók közötti 

kapcsolatot és csökkentse a gazdaság egészére kiterjedő kitörés esélyét. 

"Volt néhány telep, amelyik bevezette az osztott műszakot" - mondta Bruner. „A dolgozók 

vagy a reggeli és a délutáni műszak közt oszlanak meg, vagy egyik részük dolgozik az első 

három, másik részük pedig a következő három napban. 

"Ha a telepek nem vezetik be ezeket a változtatásokat, korlátozniuk kell a munkavállalók 

közötti kapcsolatot a munkakezdési idő és a szünetek eltolásával" - tette hozzá. "A szociális 

távolságot is csökkenteni kell a munkában, például inkább egymás mellett végezzék a 

munkát, mint egymással szemben.” 

  



Készenléti tervek súlyos helyzetekre 

Egy telepen COVID-19 kitörés esetén az SVC állatorvosai felkészültek lesznek. 

„Minden héten konferencia-beszélgetéseket tartunk, amelyeken közösen gondolkodunk az 

ügyfeleink problémáiról és minden héten beszélünk a gyártóinkkal” - mondta Bruner. 

Minden készenléti terv lehetőségét megvitatják, kezdve a farmon lévő csökkent munkaerőtől 

a termelés leállításáig. 

Bruner szerint a legnagyobb gond az, ha a termelés a munkavállalói hiány miatt áll le. Azt 

ajánlja, hogy mindenki dolgozzon ki egy tervet arra az esetre, ha ez mégis bekövetkezne. 

„Gondolni kell minden forgatókönyvre, ha egy hétre leáll az értékesítés” - magyarázta. 

„Kettős a probléma, mert a nagy súlyú sertésekkel lesznek bajban, és ezek takarmányozása is 

költséges. Szóval, a kérdés az, hogy mi lesz a terv ezen állatok eltérő takarmányozására?” 

Ha az állatok kiszállítása egy időre megáll, jó átgondolni, hogy hova tesszük a sertéseket. 

Bruner azt mondja, hogy ha van hely, akkor a battériát és a fiaztatót is felhasználhatjuk a 

választott malacok tartására. De ha szűkös a hely akkor szükség lehet a hizlaló istállók 

igénybevételére is. Azon személyeket is meg kell határozni, akik segíthetnek kezelni ezt a 

válságot, ha bekövetkezik. 

Tervezés a csökkent munkaerővel 

A másik fontos készenléti terv a kiesett személyzet biztosítására irányul. "Ha több ember is 

beteg, általában vannak, akik helyettesíthetik őket, de ez nem mindig lehetséges" - mondta 

Bruner. 

„Azt kérdezzük a termelőktől, hogy ha általában kilenc ember van, de csak öt áll 

rendelkezésre, milyen feladatokat szükséges minden nap ellátni, például takarmányozás, 

itatás, vas injekciók? Szűkítenünk kell a listát olyan dolgokra, amelyekről tudjuk, hogy 

mindenképp el kell végezni. 

Még nem volt kiesett munkatársunk, de áttekintettük a koncepciót a termelőkkel, hogy mit 

kell tenniük" - tette hozzá. 

Mivel a COVID-19 járvány országszerte terjed, Bruner szerint az emberek tanulnak belőle, és 

a következő év jobb lesz. 

"Csakúgy, mint a PEDV esetében, jövőre kevesebb koronavírus-eset fordul majd elő, mert az 

emberek felismerik, hogy ezek a személyes higiéniai lépések mennyire korlátozzák a 

koronavírus terjedését" - tette hozzá. 

forrás: https://thepigsite.com/articles/what-we-learned-from-ped-applies-to-covid-19 


