C &

/

wiadectwo zdrowia dla owiec lub kóz przeznaczonych do tuczu,
wyprowadzanych z miejsca pochodzenia (gospodarstwa) do miejsca gromadzenia zwierz t,
z przeznaczeniem do handlu wewn trzwspólnotowego
1.

Posiadacz zwierz cia/zwierz t:

2.

Data wystawienia
(dd/mm/rrrr):

3.

4.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w

5.

Data i godzina wyjazdu z miejsca pochodzenia:

6.

Liczba zwierz t (w tym słownie):

PL

Numer wiadectwa:

Imi i nazwisko:

Adres i kod pocztowy miejsca pochodzenia zwierz t:

Numer siedziby stada:

7.

Identyfikacja zwierz cia/zwierz t (nr kolczyków):

8.

Potwierdzam wiarygodno

danych zawartych w pkt: 1, 5, 6, 7.

Czytelny podpis sprzedaj cego zwierz (ta):

9.

Piecz

sprzedaj cego zwierz (ta):

Ja, ni ej podpisany urz dowy lekarz weterynarii za wiadczam, e zwierz /zwierz ta z gatunku owce lub kozy opisane powy ej spełnia(j )
nast puj ce wymagania:
1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)

∗

zwierz ta były albo:
∗
a.
urodzone i hodowane od urodzenia na terytorium Wspólnoty Europejskiej
lub
b.
sprowadzone z kraju trzeciego, spełniaj cego wymagania zdrowotne ustanowione decyzj Komisji 93/198/EWG, zgodnie z art. 8 Dyrektywy 72/462/EWG*;
zwierz ta zostały zbadane klinicznie w dniu ……………..….. (data: DD/MM/RRRR), w ci gu 24 godzin poprzedzaj cych załadunek i nie wykazywały adnych objawów klinicznych choroby
zaka nej;
zwierz ta nie s przeznaczone do uboju w zwi zku z krajowym programem zwalczania chorób zaka nych;
zwierz ta nie pochodz z gospodarstwa obj tego urz dowym zakazem z powodów dotycz cych zdrowia zwierz t i nie miały kontaktu ze zwierz tami pochodz cymi z takich gospodarstw, przy
czym:
a.
taki zakaz zwi zany jest z wyst pieniem ogniska jednej z nast puj cych chorób zaka nych, na któr zwierz ta s podatne:
- bruceloza,
- w cieklizna,
- w glik;
b.
po uboju i/lub zniszczeniu ostatniego zwierz cia wykazuj cego objawy lub podatnego na jedn z wy ej wymienionych chorób, zakaz musi wynosi co najmniej:
- 42 dni w przypadku brucelozy,
- 30 dni w przypadku w cieklizny,
- 15 dni w przypadku w glika;
c.
nie
pochodz
z
gospodarstwa
i
nie
miały
kontaktu
ze
zwierz tami
z
gospodarstw
w
strefie
zapowietrzonej
ustalonej
zgodnie
z prawodawstwem wspólnotowym, i z której obowi zuje zakaz wywozu zwierz t,
d.
nie podlegaj procedurom przewidzianym w przepisach wspólnotowych dotycz cych pryszczycy i nie były szczepione przeciwko pryszczycy;
zgodnie z pisemnym o wiadczeniem hodowcy lub analiz danych dotycz cych gospodarstwa oraz dokumentami przewozowymi przechowywanymi zgodnie z rozporz dzeniem Rady (WE) nr
21/2004, w szczególno ci w sekcjach B i C zał cznika do wy ej wymienionego rozporz dzenia, zwierz ta pochodz z gospodarstwa, w którym przebywały stale przez okres co najmniej 30 dni
przed załadunkiem, lub od urodzenia w gospodarstwie pochodzenia, je li zwierz ma mniej ni 30 dni oraz adne zwierz ta z gatunku owiec i kóz nie zostały wprowadzone do gospodarstwa
pierwotnego w ci gu 21 dni przed załadunkiem, a tak e do którego w ci gu ostatnich 30 dni przed wysyłk nie zostało wprowadzone adne zwierz parzystokopytne przywo one z pa stwa
trzeciego, chyba e te zwierz ta zostały wprowadzone zgodnie z art. 4a ust. 2 dyrektywy 91/68/EWG;
s zgodne z dodatkowymi gwarancjami zawartymi w artykułach 7 i 8 dyrektywy Rady 91/68/EWG ustalonymi dla Pa stwa Członkowskiego przeznaczenia lub cz ci jego terytorium
……………………………………………………………….[wstawi nazw Pa stwa Członkowskiego lub cz ci jego terytorium] w decyzji Komisji
/
/WE*;
*spełniaj przynajmniej jeden z warunków wymienionych w punkcie 7.1, 7.2 lub 7.3 i dlatego kwalifikuj si do wprowadzenia do gospodarstwa owiec i kóz, urz dowo uznanego za wolne od
brucelozy (B. melitensis):
7.1. gospodarstwo pochodzenia znajduje si na terytorium lub cz ci terytorium Pa stwa Członkowskiego UE ……………………………………………… [wstawi nazw Pa stwa
Członkowskiego lub cz ci jego terytorium], które(a) zgodnie z decyzj Komisji zostało(a) urz dowo uznane(a)a za wolne od brucelozy
/
/WE*, lub
7.2. pochodz z gospodarstwa, które zostało urz dowo uznane za wolne od brucelozy (B. melitensis)*; lub
7.3. pochodz z gospodarstwa wolnego od brucelozy (B. melitensis)* oraz
(i) s identyfikowane indywidualnie i
(ii) nigdy nie były szczepione przeciwko brucelozie lub je li były szczepione, to szczepienie takie miało miejsce ponad dwa lata wcze niej lub s to samice w wieku ponad dwóch lat i były
szczepione przeciwko brucelozie przed uko czeniem siódmego miesi ca ycia i
(iii) były izolowane pod urz dowym nadzorem w gospodarstwie pochodzenia i w czasie tej izolacji zostały dwukrotnie, z przerw pomi dzy kolejnymi badaniami przynajmniej 6 tygodni, zbadane w
kierunku brucelozy z wynikiem ujemnym zgodnie z zał cznikiem C dyrektywy 91/68/EWG.
* zwierz ta spełniaj przynajmniej jeden z warunków wymienionych w punkcie 8.1, 8.2 lub 8.3, i dlatego kwalifikuj si do wprowadzenia do gospodarstwa owiec i kóz, które zostało urz dowo
uznane za wolne od brucelozy (B. melitensis)
8.1. pochodz z gospodarstwa, które zostało urz dowo uznane za wolne od brucelozy (B. melitensis); lub
8.2. pochodz z gospodarstwa wolnego od brucelozy (B. melitensis); lub
8.3. przed upływem okresu ustalonego w ramach programów zwalczania chorób zaka nych, zatwierdzonych zgodnie z decyzj 90/242/EWG, pochodz z gospodarstwa innego ni to, okre lone w
punktach 8.1 i 8.2 i spełniaj nast puj ce warunki:
(i) s identyfikowane indywidualnie i
(ii) pochodz z gospodarstwa, w którym adne ze zwierz t z gatunków wra liwych na bruceloz (B. melitensis) w ci gu ostatnich 12 miesi cy nie wykazywało klinicznych lub innych objawów
brucelozy oraz
(iii) lub:
- w ci gu ostatnich dwóch lat nie były szczepione przeciwko brucelozie (B. melitensis) oraz
- były izolowane pod urz dowym nadzorem w gospodarstwie pochodzenia i w czasie tej izolacji zostały dwukrotnie, z przerw pomi dzy kolejnymi badaniami przynajmniej 6 tygodni, zbadane w
∗
kierunku brucelozy z wynikiem ujemnym zgodnie z zał cznikiem C dyrektywy 91/68/EWG ,
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9)

lub
- były szczepione szczepionk Rev.1. przed uko czeniem siódmego miesi ca ycia i nie pó niej ni 15 dni przed wprowadzeniem do gospodarstwa przeznaczenia;
W momencie badania zwierz ta były zdolne do odbycia zaplanowanej podró y z miejsca pochodzenia do miejsca gromadzenia zwierz t.

Choroba niebieskiego j zyka (BT) zwolnienie z zakazu opuszczania:
BT-1: Zwierz /zwierz ta spełnia(j ) wymogi art. 7 ust. 1 , art. 7 ust. 2 lit. a) , art. 7 ust. 2 lit. b) lub art. 7 ust. 2 lit. c)* rozporz dzenia (WE) nr 1266/2007.
BT-2: Zwierz /zwierz ta spełnia(j ) wymogi art. 8 ust. 1 lit. a) , art. 8 ust. 1 lit. b) lub art. 8 ust. 4) lub art. 8 ust. 5 lit. a)* rozporz dzenia (WE) nr 1266/2007.
BT-3: Zabezpieczone przy u yciu rodka owadobójczego/odstraszaj cego owady ……………….. w dniu ……………….. o godz. ………………. zgodnie z rozporz dzeniem (WE) nr 1266/2007.
BT-4: Zwierz ta zgodne z art. 9a ust. 1 rozporz dzenia (WE) nr 1266/2007.
BTA1: Do momentu wysyłki zwierz /zwierz ta trzymano na obszarze strefy sezonowo wolnej od choroby niebieskiego j zyka w okresie sezonowo wolnym od nosicieli choroby, który rozpocz ł si w dniu
…………………… od urodzenia lub przez co najmniej 60 dni i, w stosownych przypadkach*, poddano testowi na obecno czynnika zgodnie z Podr cznikiem OIE dotycz cym zwierz t l dowych,
wykonanym na próbkach pobranych na siedem dni przed wysyłk i uzyskano wynik negatywny zgodnie z pkt 1 cz ci A zał cznika III do rozporz dzenia (WE) nr 1266/2007.
BTA2: Zwierz /zwierz ta spełnia(j ) wymogi pkt 2 cz ci A zał cznika III do rozporz dzenia (WE) nr 1266/2007
BTA3: Zwierz /zwierz ta spełnia(j ) wymogi pkt 3 cz ci A zał cznika III do rozporz dzenia (WE) nr 1266/2007
BTA4: Zwierz /zwierz ta spełnia(j ) wymogi pkt 4 cz ci A zał cznika III do rozporz dzenia (WE) nr 1266/2007
BTA5: Zwierz /zwierz ta zaszczepiono przeciwko serotypowi/serotypom choroby niebieskiego j zyka ……………….(wstawi rodzaj serotypu/serotypów) szczepionk ………………………. (wstawi
nazw szczepionki) inaktywowan / modyfikowan yw (oznaczy odpowiednio) zgodnie z pkt 5 cz ci A zał cznika III do rozporz dzenia (WE) nr 1266/2007.
BTA6: Zwierz ta poddano badaniu serologicznemu zgodnie z Podr cznikiem OIE dotycz cym zwierz t l dowych w celu wykrycia przeciwciał serotypu wirusa choroby niebieskiego j zyka
…………………. (wskaza serotyp) zgodnie z pkt 6 cz ci A zał cznika III do rozporz dzenia (WE) nr 1266/2007.
BTA7: Zwierz /zwierz ta poddano badaniu serologicznemu zgodnie z Podr cznikiem OIE dotycz cym zwierz t l dowych w celu wykrycia przeciwciał serotypów wirusa choroby niebieskiego j zyka
…………………….. (wskaza serotyp) wyst puj cych lub mog cych wyst powa zgodnie z pkt 7 cz ci A zał cznika III do rozporz dzenia (WE) nr 1266/2007.
BTA8: „Zwierz /zwierz ta nie jest (nie s ) ci arne” , albo „Zwierz /zwierz ta mog (mo e) by ci arne i spełnia(j ) warunek/warunki (okre lone w pkt. 5 b), 5 c), 5 d), 6 i 7 przed inseminacj lub
kryciem, albo okre lone w pkt. 3 ; wskaza jako odpowiedni).”

10. Podpis i piecz

urz dowego lekarza weterynarii wystawiaj cego wiadectwo zdrowia

11. Piecz

urz dowa PIW

Z up. PLW w ……………………………………..

podpis i piecz

urz dowego lekarza weterynarii

12. Po rednik w handlu / aukcja
Imi i nazwisko / nazwa:

13. Przewo nik:
Imi i nazwisko / nazwa:

Adres i kod pocztowy:

Adres i kod pocztowy:
Weterynaryjny numer identyfikacyjny:

Weterynaryjny numer identyfikacyjny:
Marka i numer rejestracyjny pojazdu:
Czytelny podpis po rednika:

Czytelny podpis przewo nika:

14. Miejsce gromadzenia zwierz t:
Imi i nazwisko / nazwa:
Adres i kod pocztowy:

15. Ja,
ni ej
podpisany
prowadz cy
miejsce
e
w
dniu
gromadzenia,
o wiadczam,
……………….……..……o godz.…………………
zwierz ta wymienione w pkt. 7 wiadectwa zdrowia
zostały dostarczone do miejsca gromadzenia zwierz t
wskazanego w pkt. 14.

Weterynaryjny numer identyfikacyjny / numer siedziby stada:

……………………………………………………...
czytelny podpis odbiorcy w miejscu przeznaczenia
16. Ja, ni ej podpisany urz dowy lekarz weterynarii, o wiadczam, e dokonałem kontroli 17. Piecz urz dowa PIW
stanu zdrowia oraz identyfikacji zwierz cia/zwierz t dostarczonych do miejsca
wskazanego w pkt 14.

Czytelny podpis i piecz

∗

urz dowego lekarza weterynarii w miejscu gromadzenia zwierz t
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