Preventieve bedrijfshygiëne voor betreders van agrarische bedrijven
Veilig en verantwoord werken om verspreiding van dierziekten te voorkomen!
In Nederland komen met enige regelmaat besmettelijke dierziekten op agrarische bedrijven voor. Het uitbreken hier-

Doelgroep

van brengt zeer hoge maatschappelijke kosten, schade, leed en onrust met zich mee. Daarnaast kan aansprakelijkheid

De training is bedoeld voor een ieder die beroeps-

grote gevolgen hebben voor het individu en bezoekende bedrijven en instanties.

halve een agrarisch bedrijf bezoekt. Het betreft
hier toezichthouders, handhavers en andere

Uit onderzoek blijkt dat de mens een belangrijke factor is in de verspreiding van ziektekiemen. Juiste preventieve
voorzorgsmaatregelen bij erfbetreding zijn dus erg belangrijk.

medewerkers van omgevingsdiensten en waterschappen, gemeenten en provincies, (agrarisch)
adviseurs van andere organisaties, monteurs,

Inhoud
Deze eendaagse training omvat theorie én praktijk! We besteden aandacht aan:
• Het belang van goede diergezondheid voor de veehouder;
• Uitleg relevante dierziekten
• Hoe worden dierziekten overgedragen;
• Wijze van insleep en verspreiden van ziektekiemen;
• Wat gebeurt er bij calamiteiten;
• Persoonlijke beschermingsmiddelen en werken volgens hygiëneprotocollen;

chauffeurs of dierenartsen.
(Persoonsgebonden) Hygiënepas
Na het met goed gevolg afronden van de training
ontvangt u een persoonsgebonden Hygiënepas.
Met deze pas kunt u aantonen dat u bewust en
verantwoord omgaat met hygiëneprotocollen op
het agrarisch bedrijf.

• Toetsen van uw eigen hygiëneprotocol
• Praktijk: praktijkcases en simulaties op en rondom het bedrijf.
Aandacht voor: hygiënemaatregelen, betreden van agrarische bedrijven volgens
Wanneer?

hygiëneprotocollen

26 april 2016
Doelstelling
Na het volgen van de training is men zich bewust van de eigen rol als ‘betreder’ en

Diverse praktijklocaties (met diverse

weet men de juiste handelingen en voorzorgsmaatregelen na te leven om insleep en

diersoorten) in NL. Bij aanmelding

verspreiding te voorkomen.

maken we de locatie bekend.

hygiëneprotocol-op-maat maken.
Informatie en aanvraag offerte kan via
info@praktijk-trainingen.nl

o

16 juni 2016
Waar?		

Voor uw organisatie kunnen we ook een

€ 495,- excl. BTW per persoon

Aanmelden

(inclusief lunch en hygiënepas)

via inschrijfformulier op brooswater.nl,

Kosten?

Info op www.praktijk-trainingen.nl
of mail: trainingen@brooswater.nl
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