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בטיחות ביולוגית

!הנושא שזור בכל תחום ברפת 

אימוץ פעולות ומדיניות תומכת בטיחות ביולוגית  

ניהול סיכונים מושכל

מניעה או צמצום נזקים



?למה כדאי לנו בטיחות ביולוגית 



?למה לנו בטיחות ביולוגית 



?למה לנו 



?מה זה בטיחות ביולוגית 

מתייחס לכל ההיבטים הקשורים לסיכונים  " בטיחות ביולוגית"המושג •
גורמי המחלות מייצגים ארבע  . הנובעים ממגע עם גורמי מחלות זיהומיות

.  טפילים ופטריות, נגיפים, חיידקים: קבוצות של מיקרואורגניזמים

.למשקפתוגניםלמנוע או לצמצם חדירה של –הרעיון הכללי •

.למנוע או לצמצם התפשטות במשק, אם חדר•

.למנוע בריחה מהמשק, אם התפשט•



?מה נדרש

.הבנה והכרה בחשיבות•

.מודעות•

.אימוץ נוהל העבודה יחד עם רופא המשק•

.מינוי אחראי על הנושא–אכיפה •

.אם צריך, התאמה מחדש –משוב –רישום ותיעוד •



כל מבקר הוא סיכון פוטנציאלי
...חלב מייכלית, משאית מזון , נותני שרות , ספקים , עובדים 



"משק סגור"חניה         שערים             , גידור 



חנייה



גידור יונקיה



ח וגם כלבת"בעטריפת 



שערים לרכב והולכי רגל





חיטוי/ מתקן שטיפה –כניסת רכב 



.למורשים בלבדתנועה בתוך המשק –חניה 

?מי לא 

?איפה לא
לתנועהיעודיכלי 



לא מתקבל על הדעת



!קטסטרופה 
בקר לבשר שחדר למשק 

.חלב
מרעה של בקר וצאן  

.בסמוך למשקי חלב

30/07/2021



ציוד, הנעלה , ביגוד 

מ



חיטוי הכלים
בסוף העבודה



במשק-ציוד מזריע 



ביגוד מגן למבקרים ועמדת שטיפה וחיטוי



נוהל תא המלטה ואיסוף שליות



תא המלטה



תא המלטה





תא המלטה 



סדר עבודה



נוהל יונקיה

קולוסטרוםממשק •

פיסטור•

ניקיון מגף•

ניקיון כלים•

חצר/ניקיון כלוב•

הדברה•



ניקיון-יונקיה 



מפסטרת



יונקיה ניקיון



-משטר חיסונים וניטור 
....(מפילות)

עם  

הרופא  

אבל 

לא 

לרופא  
לבדו



בדיקת השדה והיבול  

עוד בטרם הגיע  
למתבן שלנו



Boots bath



מדעי-שטיפת מגפיים 

!שטיפת המגפיים צריכה להתבצע נכון אחרת היא מפגע ביולוגי •

.שטיפה במים •

.קרצוף המגף עם מברשת והסרת לכלוך•

".על נקי"שטיפה או טבילה בחומר חיטוי •

(.  אינדיאנה,לפייט , פורדו. אונ)pdf.שטיפת מגפיים

!לא מקבלים זרים –בשביל המשק , מגפיים של המשק 

שטיפת מגפיים.pdf








מוסר השכל

.  מודעות לסיכונים ולאיומים מחוץ ומבית

.אימוץ שיטת העבודה יכולה להקטין את הסיכון לקטסטרופות

.הטמעה בצוות ועידוד לנקיטת הפעולות

(.תיעוד ונזיפה, רישום)אחראי תחום + אכיפה 

.גיוס הרופא לעניין או שהרופא יגייס את המשק

תודה


