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Diseminarea de soluții inovatoare pentru managementul rezistenței la antibiotice

Cu bine DISARM!
Proiectul DISARM a fost planificat să se desfășoare 
în perioada ianuarie 2019 – decembrie 2021. Cu o 
prelungire de 6 luni, pentru atenuarea impactului  
asociat restricțiilor COVID-19, luna iunie marchează 
sfârșitul finanțării DISARM. Suntem atât de mândri
de realizările rețelei și dorim să mulțumim tuturor
celor implicați!
Călătoria nu se oprește aici – continuați să
comunicați și să folosiți resursele – o parte din cele 
majore sunt evidențiate în acest buletin informativ!

DISARM a primit finanțare din programul de cercetare și inovare al Uniunii 
Europene Orizont 2020 în temeiul acordului de finanțare nr. 817591

www.disarmproject.eu
Twitter @ProjectDisarm

Alatura-te Grupului Facebook

Explorează

Vizionează

Unde se află resursele DISARM
DISARM a produs multe materiale informative, toate 
disponibile pe site-ul nostru web:
Informații practice sub forma de videoclipuri, 
scurte texte rezumative și ghiduri de bune practici –
căutați pe web-site după specie și subiect.
Module E-Learning gata de utilizare ca parte a 
cursurilor privind sănătatea animalelor de fermă și
utilizarea antibioticelor.
Recomandări politice privind sprijinirea schimbărilor
la nivel de fermă, extinderea abordării echipelor de 
sănătate a fermelor cu mai mulți actori și realizarea
abordării One Health în practică.
Un ”Farm Health Team Toolbox” pentru a vă ajuta
să vă configurați propria echipă cu mai mulți actori
pentru a dezvolta și pune în aplicare un plan de 
acțiune pentru sănătatea animală.

Parteneriatul ArMoR
Proiectele AMRILS, AVANT, DISARM, Healthy 
Livestock și ROADMAP au făcut echipă cu ajutorul
Horizon Results Booster. ArMoR își propune să
dezvolte un cadru conceptual pentru a înțelege mai
bine AMR în sistemele de creștere a animalelor și
pentru a se sprijini reciproc în diseminare.

Descoperiți soluțiile noastre pentru a purta o 
ArMoR rezistentă la AMR, verificând site-urile web 
ale proiectelor!

Resurse

YouTube

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/what-we-do/
https://www.youtube.com/watch?v=BinBVAQ8RM0
https://disarmproject.eu/what-we-do/e-learning/
https://disarmproject.eu/what-we-do/policy/
https://disarmproject.eu/search-resources/farm-health-toolbox/
https://www.ecehh.org/antimicrobial-resistance-microbiology/
https://avant-project.eu/
https://healthylivestock.net/
https://www.roadmap-h2020.eu/
https://disarmproject.eu/search-resources/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
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Continuarea activităților
comunității de practică
Ne face plăcere să vă anunțăm că ROADMAP a 
preluat poziția de moderator al Cpmunității de 
Practică – grup Facebook al DISARM. 

Acum are un nou nume: Animal Health & 
Antibiotics Network – acesta va continua să
fie un spațiu pentru a împărtăși perspective și
idei pentru colaborări.

Grupul va continua să primească noi membri! 
Aveți curaj – porniți un subiect de discuții și 
postații comentarii!

Urmăriți sesiunea despre 
politici

DISARM a primit finanțare din programul de cercetare și inovare al Uniunii 
Europene Orizont 2020 în temeiul acordului de finanțare nr. 817591

www.disarmproject.eu
Twitter @ProjectDisarm

Alatura-te Grupului Facebook

Vă mulțumim!
Vă mulțumim că ați fost parte a proiectului 
DISARM – continuați să comunicați, să 
faceți schimburi de idei și să învățați!

DISARM a fost creat pentru Diseminarea de 
soluții inovatoare pentru managementul 
rezistenței la antibiotice, concentrându-se 
pe sănătatea animalelor și utilizarea 
prudentă a antibioticelor. Haideți cu toții să 
fim în continuare lideri în asigurarea 
sănătății, sustenabilității și rezilienței 
fermelor de animale.Final Video

Grupul de pe Facebook

Evenimente finale DISARM
DISARM a găzduit în 16 și 17 mai ultimele 
evenimente ale industriei și factorilor de 
decizie cu interes în domeniu. Evenimentele
au avut audiență ridicată și au stimulat 
numeroase discuții interesante.

Nu ați putut participa? Puteți viziona on-line 
ambele întâlniri.

Urmăriți sesiunea industriei

https://www.roadmap-h2020.eu/
https://youtu.be/ga7vMDLSTDI
http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://youtu.be/EcB1jpxtfy4
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://youtu.be/vq2CynYW9RY

	Slide Number 1
	Slide Number 2

