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 עם שיאוןשל הרפתנים עבודת המזריע והקשר  שגרת

 

מגיעים לכל הרפתות מדי יום ובכך . אנו גם במצבי חירוםזרעה החיוניים השיאון ממשיכה לתת את שירותי ה
על כולנו שינויים בשגרת כופות  ,בעתיה של מגפת הקורונה ,. הנסיבות הללויותרהאתגר אף משמעותי 

 .העבודה ברפתות

 .רגילים שגרה בימי גם הבטיחות הקיימות להוראות בהתאם וכן הבריאות משרד להנחיות בכפוף היא פעילותנו
בנוסף, שיאון מנסה, במידת האפשר, לתת למספר מעובדיה המבוגרים, הנמצאים בדרגת סיכון גבוהה יותר, 

 חופשות ממושכות.

   והמזריעים. צוותי הרפתותשל הדבקה  תהבאות יאפשרו לקיים סביבה בטוחה ומניע ההנחיות
 

 לשיאון: להעביר שיש חיוני מידע
 בני או הצוות אנשי בין מאומת חולה של על מקרה ולמשרדי שיאון למזריע להודיע על המשק .1

 08-8592912/3או  04-3731093קבלת האבחנה:  עם מיד משפחותיהם
 תסמיני את או מראה לבידוד נכנס הצוות מאנשי אחד בהם על מקרים לעדכן את המזריע על המשק .2

 האופייניים.  המחלה
 

 מהלך עבודת המזריע ברפת:
 בשעת ההזרעה.המזריע לבדו  את להשאיר אין .1
העובד  .מהמזריע מטר   2 על העולה מרחק על ישמור בלבד, אולם הוא אחד עובד יתלווה המזריע אל .2

 המלווה לא יחזיק זנבות של פרות מוזרעות. 
)מסכות יסופקו  כפפות, כאמצעי מגן, בזמן הביקור המזריע והעובד המלווה ילבשו מסכה ויחבשו .3

 למזריעים במהלך השבוע הקרוב(
 םעדיף בעולי ,מרוסנות תהיינהכל הפרות  ,ם להוראות שבשגרהבהתא .4
יהיו בעזרת אמצעי המגן )מסכה וכפפות(  DNAכרטיסיי הזרעה, חומר מקצועי או דגימות  מסירת .5

 ובמרחב פתוח ומאוורר
 

 הדרכה:
. אמצעי zoom-ה תליווי מקצועי של המשקים ימשיך, אולם בפגישות וירטואליות הנעזרות באפליקצי .1

 הן שיחות טלפוניות על בסיס מצגת משותפת הנמצאת לעיני המדריך והרפתן/ית נוסף
 לא יתבצעו ביקורי שטח ברפת .2
או  zoomשידוכים ועזרה מקצועית בנושא יבוצע על ידיי "השתלטות מרחוק",  –לוח פרים חדש  .3

 הסברים טלפוניים.
 

 ביקורים וכינוסים:
 הבריאותלא יתבצעו, עד מתן הנחיות אחרות ממשרד  .1
 חומר מקצועי ישלח בדרכי מדיה מגוונים: אתרי אינטרנט, מיילים, מסרונים .2

 
גמישים בבריאות מעולה ומבקשים שוב, להיות סבלניים, סובלניים ואנו מאחלים לכולם לעבור את התקופה 

 .יותר בפתרון בעיות הצצות עקב המצב
 

 ,ושבת שלום בריאות לכולם
 

 ויןגיורא פ        ד"ר יואל זרון
 מנכ"ל        מנהל מקצועי


