BESİLİK HAYVANLARIN İHRACATI İÇİN ……………………….. NO’LU SERTİFİKANIN EK
BEYANIDIR (1) / ADDITIONAL ATTESTATION TO THE CERTIFICATE NO…………….. FOR THE
EXPORT OF FATTENING ANIMALS (1)

Ben aşağıda imzası bulunan resmi resmi veteriner hekim, veteriner sertifikası
No…………………….. da belirtilen besilik hayvanlar;/ I the undersigned official veterinarian
certify that fattening animals listed in certificate No …………………………;
1. Sevkiyat tarihinden en az 60 gün önce mavidil virusu serotip 4’e karşı inaktif mavidil
aşısı ile aşılanmış olup, halen aşı spesifikasyonunda belirlenen bağışıklık süresi içerisinde
bulunmaktadır./ were vaccinated with an inactivated vaccine against blutongue virus
serotype 4 at least 60 days before dispatch with being within the immunity period of time
guaranteed in the specifications of the vaccine.
Aşı tarihi/Vaccination date :

(Please add vacination documents(2) / Aşı belgelerini(2) ekleyiniz)

2. Sevkiyattan önceki 14 gün içerisinde virus identifikasyon testi (PCR) ile mavidil virusu
yönünden negatif test edilmiştir./ were tested negative against bluetongue virus with virus
identification test (PCR) during the last 14 days before dispatch.
Test tarihi/Test date:
(2)

(Please add test documents

(2)

/ Test belgelerini

ekleyiniz)

3. OIE tarafından rapor edilen herhangi bir mavidil mihrakının en az 20 km’lik yarıçapı
çevresindeki alan içinde bulunmayan işletme(ler) den orijin almaktadır./ are originated
from establishments that not located within a radius of 20 km from any Bluetongue outbreak
reported by OIE.
Düzenlendiği yer_____________________________ tarih:___________________________
Place of issue:________________________________date:_________________________
Mühür (3)
Seal (3)

(Yetkili resmi veterinerin imzası) (3)
(Signature of the competent official veterinarian) (3)
__________________________________________________
(Matbaa harfleriyle yetkili veterinerin adı ve unvanı)
(Name and position of the official veterinarian in block letters)

Bu ek, veteriner sertifikasının bir parçasıdır ve ayrılmaz şekilde ona iliştirilmelidir. Sağlık Sertifikasının II.2.1.c ve II.2.2.a
maddelerinde yer alan mavidil gereklilikleri karşılanmadığı takdirde yukarıda belirtilen madde hükümleri uygulanacaktır./
This attachment is part of the veterinary health certificate and must be attached to it in an indivisible manner. If bleutongue
requirements situated in article II.2.1.c and II.2.2.a are not fullfilled, the provisions of the articles mentioned above shall be
implemented.
(2) Ekli listede söz konusu bilgiler yer almalı ve belgeyi düzenleyen resmi veterinerin imzası ve mühürü belgede yer almalıdır.
Bilgilerin yer aldığı belge ek beyana ayrılmayacak şekilde eklenmelidir. /The enclosed list must include these data and be signed
and officially sealed by the certifying official veterinarian and must be inseparably attached to the additional declaration.
(3) Mühür ve imzanın rengi sertifikanın baskı renginden farklı olmalıdır. / The colour of the official seal and the signature must
be different from the printing colour of the certificate.
(1)

Gültig ab 01.06.2017

