Č. osvědčení / Certificate No.: ................................................
PŘÍLOHA
K VETERINÁRNÍMU OSVĚDČENÍ
PRO VÝVOZ SPERMATU BÝKŮ Z ČESKÉ REPUBLIKY DO AUSTRÁLIE
DODATKOVÉ PROHLÁŠENÍ VZTAHUJÍCÍ SE K ONEMOCNĚNÍ VIREM SCHMALLENBERG
ANNEX
TO VETERINARY CERTIFICATE
FOR THE EXPORT OF BOVINE SEMEN FROM THE CZECH REPUBLIC TO AUSTRALIA
ADDITIONAL DECLARATION FOR SCHMALLENBERG VIRUS
Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že sperma býků v této zásilce:
I, the undersigned official veterinarian, certify that the bovine semen in this consignment:
bylo odebráno před 1. červnem 2011;
was collected before 1 June 2011;

anebo* /
or*

bylo odebráno 1. června 2011 nebo později a virus neutralizačním testem nebo schválenou nepřímou ELISA metodou na zjištění
protilátek proti viru Schmallenberg byly vyšetřeny vzorky krve odebrané od každého dárcovského býka:
was collected on or after 1 June 2011 and a virus neutralisation test or an approved indirect ELISA test for antibodies against
Schmallenberg virus was performed on a blood sample from each of the donor bulls collected:

EN

buď* /
either*

mezi 14. a 60. dnem po posledním odběru spermatu od dárce pro tuto zásilku s negativními výsledky;
between fourteen (14) and sixty (60) days after the last collection of semen from the donor for this consignment with
negative results;

anebo* /
or*

mezi 14. a 60. dnem před prvním odběrem spermatu od dárce pro tuto zásilku s pozitivními výsledky.
between fourteen (14) and sixty (60) days before the first collection of semen from the donor for this consignment with
positive results.
Datum odběru vzorku
Date of sampling

Metoda vyšetření
Type of test

Výsledek
Result

EC

Identifikační kód dárce spermatu
Identity code of the donor

IM

buď* /
either*

Veškerá vyšetření krve na onemocnění virem Schmallenberg byla provedena v laboratoři schválené Státní veterinární správou České
republiky k provádění příslušných vyšetření na toto onemocnění.
All blood tests for Schmallenberg virus were carried out at a laboratory approved by the State Veterinary Administration of the Czech Republic to
perform the tests required for that disease.

SP

Laboratorní protokoly všech vyšetření na onemocnění virem Schmallenberg jsou přiloženy k veterinárnímu osvědčení.
Laboratory reports for all Schmallenberg virus testing are attached to the veterinary certificate.

Datum
Date......................................................................................................

Místo
Place......................................................................................................................

Razítko
Stamp

...............................................................................................................................
Podpis úředního veterinárního lékaře
Signature of the official veterinarian

...............................................................................................................................
Jméno hůlkovým písmem, titul a funkce
Name in capital letters, title and function
*
*

Nehodící se škrtněte.
Delete as appropriate.

Podpis a razítko musí mít jinou barvu než je barva tisku.
The signature and stamp must be in different colour to that of the printing.
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