
                                                                   

The BIOPIGEE project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research innovation 

program under Grant Agreement No. 773830 

 

 

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium (VTL) 

Kreutzwaldi 30, Tartu 51006 

 

Uuringus osalemise kutse 

September 2020 

Lugupeetud seakasvataja 

Kutsume teid osalema uuringus BIOPIGEE “Bioturvalisuse praktikad Euroopa 

seafarmidele” (ik. „Biosecurity practices for pig farming across Europe”), mis on osa Ühtse 

Tervise Euroopa Ühisprogrammist (“One Health European Joint Program”) (OHEJP). Projekti 

viivad läbi 13 Euroopa riigi 16  veterinaarepidemioloogia, mikrobioloogia, veterinaar - ja 

humaanmeditsiini, põllumajanduse ning majanduse valdkonna teadusasutust.  

Projekti eesmärk on välja selgitada bioturvalisuse praktikad, mis takistavad Salmonella ja E-

hepatiidi viiruse (HEV) levikut Euroopa seafarmides. Lisaks hinnatakse bioturvameetmete 

majanduslikku mõju, et määrata kindlaks need praktikad, mis tagavad farmerile parima 

kulutasuvuse. 

Salmonella ja HEV on inimestele ja loomadele ühised  haigustekitajad, mis  põhjustavad sigadel 

enamasti haigustunnusteta infektsioone,  inimestel aga erineva raskusega haigestumist. 

Loomapidajatel ja loomaarstidel võib olla suurem oht nakatuda, kuna neil on sage ja otsene 

kokkupuude sigadega. 

Käesoleva uuringu jaoks on välja töötatud küsimustik, mille eesmärk on koguda teavet 

seafarmides kasutatavate parimate bioturvalisuse praktikate kohta. Lisaks küsimustiku täitmisele 

on planeeritud igast farmist koguda roojaproove, et analüüsida Salmonella ja HEV-i levimust 30 

seafarmis igas riigis. Uuring viiakse läbi 2020.-2021. aastal. Eestis toimub uuring koostöös 

Veterinaar- ja Toiduametiga, ning proovid kogutakse Salmonella riikliku seireprogrammi raames 

järelevalve visiidi ajal. 

Kasu projektis osalevatele seakasvatusettevõtetele 

Projekti lõpptulemused edastatakse loomapidajatele ja loomaarstidele. Koostatakse 

teabematerjal ja uurimistöö aruanne koos järeldustega ning töötatakse välja juhised 

bioturvameetmete rakendamiseks.  Korraldatakse teabepäevi. Samuti on kavas avaldada uuringu 

tulemused rahvusvahelistes teadusajakirjades. 

Täiendavalt saame pakkuda kokkuvõtet Teie farmist kogutud proovide laboritulemustest, 

vajadusel täpsustatud ülevaadet salmonelloosi levikust ja serovariantidest farmis ning HEV-i 

esinemisest sigadel.  

Projekti lõppedes saadame Teile aruande projekti tulemuste kohta. 
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Teie osalus 

Parimate bioturvalisuse praktikate väljaselgitamiseks on meil vaja külastada Teie farmi üks kord. 

Selle visiidi käigus hindavad uuringu läbiviijad rakendatavaid bioturvalisuse meetmeid. Teie 

osalus seisneb vastamises küsimustiku küsimustele (umbes üks tund) ja meile ligipääsu 

võimaldamist loomapidamisruumidele bioturvalisuse meetmetega tutvumiseks.  Teie poolt antud 

informatsiooni kasutatakse edasisel analüüsimisel anonüümsena. Uuringumeeskond tagab teie 

andmete konfidentsiaalsuse.  

Projekti läbiviijatel on soov esitleda parimaid bioturvalisuse praktikaid teistele seapidajatele. 

Seega, kui olete nõus, siis teeksime Teie farmis pilte headest bioturvalisuse praktikatest, et lisada 

need raportitesse ja jagada teiste seakasvatajatega üle Euroopa. Tagame, et fotode järgi ei oleks 

võimalik otseselt tuvastada teie farmi. Juhul, kui eelistate, et fotosid ei tehta, märkige see palun 

ära nõusoleku vormil. 

Kui teil on küsimusi, siis palun võtke ühendust projekti Eesti poolse meeskonna liikmetega- Imbi 

Nurmoja (VTL), 5155026, Arvo Viltrop (EMÜ), 5033229; Tarmo Niine (EMÜ), 56632484;  

Projekti juhtpartner on Saksamaa Riiklik Riskihindamise instituut (BfR), projekti koduleht: 

https://onehealthejp.eu/jrp-biopigee/. 

Täname ette koostöö eest. 

Parimate soovidega, 

Imbi Nurmoja 

Direktori asetäitja loomahaiguste alal 

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium 

Email: imbi.nurmoja@vetlab.ee 

Tel: 738 6126; 51 55 026 

 

Lisainfo VTL kodulehel: www.vetlab.ee 
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Palun tutvuge ja allkirjastage (sh digiallkirjaga) allolev nõusoleku vorm lisades kuupäeva, oma 

nime ja aadressi ning edastage see aadressile: imbi.nurmoja@vetlab.ee 

 

Uuringus osalemise nõusoleku vorm 

Farmi identifitseerimisnumber (ehitis(t)e ID nr):  

Olen nõus osalema uuringus BIOPIGEE “Bioturvalisuse praktikad Euroopa seafarmidele” 

Olen nõus, et BIOPIGEE uuringumeeskond kogub teavet kasutades elektroonilisi vahendeid.  

Olen nõus, et kogutud teavet kasutatakse anonüümsena teaduslikus statistilises analüüsis projekti 

BIOPIGEE raames teostatava uuringu eesmärkidel, milleks on tõhusate bioturvameetmete 

tuvastamine Salmonella ja HEV leviku vähendamiseks sugu- ja nuumseakarjades.  

Projekti tulemuste avaldamisel tagatakse iga ettevõtte täielik anonüümsus. Ettevõttega seotud 

teavet ei edastata kolmandatele isikutele. 

Ma soovin osaleda ☐   Ma ei soovi osaleda ☐ 

☐ Ma annan   ☐ Ma ei anna nõusolekut teha fotosid, mis kirjeldavad bioturvalisuse parimaid 

praktikaid minu farmis.  

Soovi korral võite põhjendada oma valikuid: 

 

 

 

Kuupäev: 

Nimi: 

Aadress: 

Allkiri: 
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