VETERINARY HEALTH CERTIFICATE MODEL FOR EXPORTING HATCHING EGG
INTO THE UNITED ARAB EMIRATES
MODEL DE CERTIFICAT VETERINAR DE SĂNĂTATE PENTRU EXPORTUL OUĂLOR
DE INCUBAŢIE ÎN EMIRATELE ARABE UNITE
Firstly: commodity Description:/ In primul rând Descrierea mărfii
Country of Export : /Ţara de export

1.1 Consigner/Exportator
Name /Nume
Address/Adresă

1.2 Certificate number/Numărul certificatului

1.3 Vet Authority – Address/Autoritatea
Veterinară/Adresa
1.4 Consignee/Destinatar
Name/ Nume
Address/Adresă
1.5 ISO CODE country of origin/ COD ISO Ţara de
origine

1.6 Region/Facility/Regiunea/Unitatea

1.8 Region/ facility in destination/ Regiunea/unitatea de
destinaţie

1.7 ISO CODE/COD ISO Importing country/Ţara
importatoare
1.9 Place of origin ( Name — Address)/ Locul de origine
(Denumire-Adresa)
1.10 Freight station/ Staţie transport marfă

1.11 Date of freight/ Data transportului

1.12 Transport means by : sea Air — land
Commodity identification/
Identificarea mărfii
1.15 Commodity descriptions/ Descrierea mărfii
1.18 Container identification/Identificarea containerului
1.20 Hatching egg type/ tipul ouălor de incubaţie
Poultry for meat/ Păsări domestice pentru carne

1.13 Border transit/ Tranzitul la frontieră
1.14 Number of license CITES(If existing)/ Numărul
licenţei CITES (dacă există)
1.16 ISO CODE . Good No./COD ISO, nr mărfii
1.17 Total quantity/ Cantitatea totală
1.19 Container total No./Nr total al containerelor
Poultry for eggs/ Păsări domestice pentru ouă
Captive — bred wild birds/ Păsări sălbatice crescute în
captivitate

Ornamental birds/ Păsări de ornament
Mijloc de transport-maritim,
aerian , rutier
1.21 For import or acceptance/ Pentru import sau accept

Wild birds /Păsări sălbatice
Others/Altele ...........................
Final import /Import final
Temporary entry/ Intrare temporară

1.22 Commodity identification/Identificarea mărfii
Group (scientific name)
Grup (denumirea ştiinţifică)
Identification/Identificare
No./Nr/ Details/Detalii

Strain /Tulpina
Identification mark/ Marca de identificare

Quantity/Cantitate

Secondly : Health Attestation/ In al doilea rând-Atestat de sănătate
b- I the undersigned government veterinarian in — charge/ Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial
Attesting that:/certific faptul că:
- The hatching eggs derived from birds were kept in a country free from infection with high
pathogenic avian influenza viruses for a minimum period of (12) months./ Ouăle de incubaţie provin
de la păsări care au fost ţinute într-o ţară liberă de infecţia cu virusul influenţei aviare cu patogenitate
ridicată pentru o perioadă minimă de (12) luni;
- The hatching eggs derived from birds originated from region free from Newcastle disease for a
minimum period of (1 2) months./ Ouăle de incubaţie provin de la păsări originare dintr-o regiune
liberă de boala de Newcastle pentru o perioadă minimă de (12) luni;
- The hatching eggs derived from birds originate from establishment free of other notifiable bird
disease for a period of not less than (3) months prior to export, or have been tested for such diseases to
prove their freedom in the last (3) months. / Ouăle de incubaţie provin de la păsări originare dintr-o
unitate liberă de alte boli notificabile pentru o perioadă de cel puţin 3 luni înainte de export, sau au
fost testate pentru astfel de boli pentru a dovedi statusul indemn în ultimele 3 luni;
- The hatching egg originates from non-vaccinated parents for avian influenza/ Ouăle de incubaţie
provin din părinţi nevaccinaţi împotriva influenţa aviară;
- The hatching egg from farm under the supervision of the veterinary authority./ Ouăle de incubaţie
provin dintr-o exploataţie care se află sub supravegherea autorităţii veterinare;
- The hatching egg originate from establishment applies the Hazard Analysis System And The Critical
Control Points (HACCP) or Equivalent./ Ouăle de incubaţie provin din unitatea în care aplică
Sistemul Analizei Riscului şi a Punctelor Critice de Control sau a unui sistem echivalent sub
supravegherea autorităţii veterinare;
- The hatching egg consignment shall be packaged in clean cartoons/boxes./ Lotul de ouă de incubaţie
va fi ambalat în cofraje/boxe curate;
- The hatching egg have been sterilized or evaporated in accordance to the World Organization for
Animal Health terrestrial health Code/Ouăle de incubaţie au urmat procedura de sterilizare sau
evaporare în conformitate cu Codul Terestrul privind Sănătatea Animalelor terestre a Organizaţiei
Mondiale pentru Sănătatea Animalelor
Veterinarian in — charge/ Medic veterinar official
Name and address/Nume şi adresă
Date:/Data

Signature/ Semnătura

Official stamp/ Ştampila oficială

Position/Funcţia

