ÉlfF/12-36/2018

ÁLLATORVOSI BIZONYÍTVÁNY
tej és tejtermékek Tajvanba történő kiviteléhez
VETERINARY CERTIFICATE
for the Export of Milk and Dairy Products to Taiwan
Sorszám / N°
A feladó neve és címe:
Name and Address of the Consignor
A feldolgozó üzem neve és címe
Name and Address of the Manufacturing plant
A feldolgozó üzemet az exportáló ország illetékes hatósága jóváhagyta
The manufacturing plant is approved by the competent authority of the exporting country

A címzett neve és címe:
Name and Address of the Consignee

Rendeltetési ország és hely:
Country and Place of Destination
Az áru megnevezése:
Denomination of the Goods:
Minőség megőrzési idő és a gyártás dátuma:
Quality and production date
A csomagolás módja:
Manner of Packing

A csomagok darabszáma:
Number of Packages

A szállítóeszköz megnevezése és száma:
Type and Number of the Vehicle:
Súly:
Weight

Bruttó:
Gross
Nettó:
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Alulírott hatósági állatorvos igazolom, hogy a fent nevezett áru megfelel az alábbi
állategészségügyi követelményeknek:
I, the undersigned state veterinarian, hereby certify that the above-mentioned goods meet the
following veterinary requirements:
1, egészséges állatokból származik olyan gazdaságból, amely mentes lépfenétől,
gümőkórtól, brucellózistól, száj- és körömfájástól,
the goods derive from sound animals of such farms which are free from anthrax,
tuberculosis, brucellosis, foot- and mouth disease,
2, a tőgygyulladás klinikai tüneteitől mentes állatoktól származik,
the goods derive from animals, which are free from clinical symptoms of garget,
3, olyan állatoktól származik, amelyeket nem kezeltek sem természetes, sem szintetikus
ösztrogén anyagokkal állattenyésztési célból,
the goods derive from animals, which were not treated either with natural or with synthetic
oestrogen substances for breeding purposes,
4, a tej kezelése, a feldolgozás, a tárolás, a higiéniai rendszabályok betartásával,
állategészségügyi felügyelet alatt történt,
handling, processing and storing of the milk happened under observance of the hygienical
regulations and under supervision of the veterinary authority,
5, a termék nem szennyeződött a gyártás, feldolgozás, szállítás és raktározás során a
nyersanyagból fertőző állatbetegségek kórokozóival,
tThe product was not contaminated by pathogens of animal contagious disease in raw
material, during manufacturing, processing, transporting and storage.
6, emberi fogyasztásra alkalmas
goods are fit for human consumption,

................................................................................,
(hely/ place)

...............................................................................
(dátum/date)

A kibocsátó hatóság neve és hivatali bélyegzője
The name and official stamp of the issuing authority
.......................................................
Hatósági Állatorvos
Official Veterinarian
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