Prohlášení předkládané provozovatelem/řidičem vozidla pro přepravu hospodářských zvířat,
které vstupuje na území Unie ze třetích zemí nebo částí území třetích zemí, kde byl potvrzen
výskyt afrického moru prasat
Declaration to be provided by the operator/driver of the livestock vehicle entering the Union
from third countires or parts of the territory of third countries where the presence of African
swine fever is confirmed

Já, provozovatel/řidič vozidla pro přepravu hospodářských zvířat
I, the operator/driver of the livestock vehicle .....................................................................................................
(uveďte státní poznávací značku / insert number of registration plate)
prohlašuji, že:
declare that:
..............................................................................................................................................................................
–

poslední vykládka zvířat a krmiva byla provedena v:
the most recent unloading of animals and feed took place at:
Stát, region, místo
Country, region, place

–

Datum (dd.mm.rr)
Date (dd.mm.yy)

Čas (hh:mm)
Time (hh:mm)

vozidlo pro přepravu hospodářských zvířat bylo po provedení vykládky očištěno a vydezinfikováno.
Očištěn a vydezinfikován byl prostor pro přepravu nebo nakládku, [vnějšek vozidla] (vypusťte, pokud
není relevantní), nakládací rampa, vybavení, které přišlo do kontaktu se zvířaty, kola, kabina řidiče a
ochranný oděv/boty použité při vykládce.
following unloading, the livestock vehicle was subject to cleansing and disinfection. The cleansing and
disinfection included the livestock or loading compartment, [the truck body] (delete if not applicable),
the loading ramp, the equipment having been in contact with animals, the wheels and the driver`s cabin
and protective clothes/boots used during unloading.
Čištění a dezinfekce byly provedeny:
The cleansing and disinfection took place:
Stát, region, místo
Country, region, place

–

Datum (dd.mm.rr)
Date (dd.mm.yy)

Čas (hh:mm)
Time (hh:mm)

dezinfekční prostředek byl použit v koncentraci doporučené výrobcem (uveďte látku a její koncentraci):
the disinfectant has been used at the concentrations recommended by the manufacturer (to indicate the
substance and its concentration):
........................................................................................................................................................................
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–

příští nakládka zvířat se uskuteční v:
the next loading of animals will také place at:
Stát, region, místo
Country, region, place

Datum
Date

Datum (dd.mm.rr)
Date (dd.mm.yy)

Místo
Place

Čas (hh:mm)
Time (hh:mm)

Podpis provozovatele/řidiče
Signature of the operator/driver

Jméno provozovatele/řidiče vozidla pro přepravu hospodářských zvířat s uvedením adresy sídla jeho
firmy (tiskacími písmeny):
Name of operator/driver of the livestock vehicle and its business address (in block letters):
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