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Koronavírus: felvette a kesztyűt a Hód-Mezőgazda Zrt. is
A cégvezető a Magyar Mezőgazdaságnak elmondta, mikor februárban bizonyossá vált, hogy
Magyarországot sem kerüli el a vírus, a járványügyben tapasztalt állatorvos munkatársaik
közreműködésével elkezdték kidolgozni a pandémiás tervüket, melyet március 6-án
léptettek életbe. A cégvezető jégkorongos hasonlattal élve úgy fogalmazott, a különböző ágazatok
folyamatos működtetésének érdekében szükség esetén egyfajta „sorcserés” elvet vezetnek be: az
állattenyésztés területén például három sorra bontva dolgoznának a kollégák oly módon, hogy
egyszerre mindig csak egy „vonal” tagjai látják el a feladatokat.

A szükséges létszám biztosítása érdekében a Hód-Mezőgazda Zrt. szellemi beosztásban lévő,
állatokhoz értő dolgozói is kiveszik a részüket a munkából. „Én magam a sertéságazatba vagyok
osztva, ugyanakkor a szarvasmarhák körüli teendőkből is kiveszem a részemet – attól függ, hol lesz
éppen nagyobb szükség a segítségre.
Ha egy pillanatra is leállnánk, azzal nemcsak az állatokat tennénk tönkre, hanem gazdaságilag is
hatalmas károkat okoznánk magunknak” – magyarázta Antal Gábor. Elmondta, a cég dolgozói közül
sokan immáron otthonról látják el teendőiket, az állattenyésztési ágazat működése ugyanakkor nem
tartható fenn home office-ban, hisz az etetés, a fialtatás, a szarvasmarhák fejése folyamatos
jelenlétet kíván. E tényt a pandémiás tervben is figyelembe vették, éppen ezért
a cég karantént alakított ki – ahol tudott – a telephelyen belül arra az esetre, ha jel utalna arra, hogy
felütötte fejét a koronavírus a dolgozói állományban.
A vezérigazgató szavai szerint, ha a járvány rohamos terjedésbe kezdene, az nagy kihívás elé
állítaná a céget, hiszen bár a helyzetet bizonyos szintig tudják kezelni, az erőforrásaik végesek. A
takarmányellátással kapcsolatban Antal Gábor ugyanakkor optimista, hiszen ahogy
mondta, készleteik akár az év végéig is elegendők lehetnek. „Mivel a vitaminok,
mikroelemek, és egyéb kiegészítők nagy részét a világjárvány kiindulópontjában, Kína Hupej
tartományában állítják elő, ezért ezekből már jó előre nagy mennyiségben berendeltünk.
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Ugyanakkor például a növénytermesztés terén már nem ilyen egyszerű a helyzet, hiszen számos
hatóanyag és készítmény már nem kapható a piacon. Erre készülve igyekeztünk az adott növények
egész vegetációs időszakában alkalmazható technológiákat beszerezni” – mondta. A cég ezen
ágazata ugyanakkor kevésbé kitett a vírushelyzetnek, hiszen adott esetben bizonyos munkák
tolódhatnak, a dolgozók pedig a telefonos feladatkiosztást követően – a szokásos személyes
eligazítások most elmaradnak – önállóan, egymástól távol, az erőgépeken ülve látják el feladataikat
Az új koronavírus terjedése, ahogy minden más magyarországi rendezvény, úgy a XXVII. Alföldi
Állattenyésztési és Mezőgazda Napok számára is végzetesnek bizonyult.
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A szervező cég vezérigazgatója arról beszélt, mikor tájékoztatták a sajtót és a partnereket arról,
hogy ilyen körülmények között nem tudják megtartani a rendezvényt, szinte azzal egy időben
hirdette ki a kormány a rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet. Függetlenül attól, hogy ez meddig
tart majd, idén már biztosan nem szervezik meg az eseményt. Antal Gábor elmondta, hogy a július
az aratás időszakát tekintve nem lenne megfelelő erre, ősszel pedig vannak más kiállítások is, nem
beszélve arról, hogy egyáltalán nem biztos, hogy lenne elég idő addig összehozni egy ekkora
szabású rendezvényt.
„Úgy döntöttünk, jövőre a megszokott időszakban szervezzük meg a kiállítást – számozását tekintve
a 28.-t. Bízunk benne, hogy addigra elmúlik a járvány”
– bizakodott. Annál is inkább, mivel krízishelyzet elhúzódása komoly problémákat vetne fel például a
vállalat naponta előállított termékeinek – például a tej – szállítása kapcsán. Alapanyag-előállítóként
nagyban függnek a feldolgozóipartól, így például óriási kihívást jelentene az is, ha esetlegesen
leállnának a vágóhidak is. A cégvezető úgy fogalmazott, ebben az időszakban még inkább
felértékelődik az agrárágazatban tevékenykedő, az élelmiszert előállító és feldolgozó
cégek szerepe. „Ami bizonyos: alapvető élelmiszerek tekintetében Magyarország bőven önellátó.
Bízunk benne, hogy a kormány további intézkedései fenntartják az ágazat működőképességét” –
tette hozzá.
További híreket "koronavírus" témakörben, ide kattintva olvashat tematikus oldalunkon. [1]
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