VETERINARY HEALTH CERTIFICATE FOR EXPORTING ONE DAY OLD CHICKS INTO
ROYAL OF SAUDI ARABIA
CERTIFICAT VETERINAR DE SĂNĂTATE PENTRU EXPORTUL PUILOR DE O ZI ÎN
REGATUL ARABIEI SAUDITE
Firstly: commodity Description:/ In primul rând Descrierea mărfii
1.1Consigner/Expeditor

1.2 Certificate number/Numărul certificatului

Name/Nume
Address/Adresă
1.3 Veterinary Authority – Address/ Autoritatea veterinară- Adresa
1.4 Consignee/Destinatar
Name /Nume
Address /Adresă
1.5 ISO CODE country of origin/Codul ISO al ţării de origine
1.7 ISO CODE Importing country / Codul ISO al ţării importatoare

1.6 Region/Facility/Regiunea/ Unitatea
1.8 Region/ facility in destination/ Regiunea
/unitatea de destinaţie

1.9 Place of origin ( Name — Address)/ Locul de origine
(Denumire- Adresa)
1.10 Freight station/ Staţie de transport

1.11 Date of freight/ Data transportului

1.12 Transport means by: sea - air -land /Mijloc de transport: maritim,
aerian, rutier

1.13 Border transit /punctul de frontieră de tranzit

Commodity identification/ Identificarea mărfii

1.14 Number of license CITES (If existing)/
Numărul licenţei CITES (dacă există)

1.15 Commodity descriptions/ Descrierea mărfii

1.16 ISO CODE/Good No./COD ISO/Nr. mărfii
1.17 Total quantity/Cantitatea totală

1.18 Container identification/ Identificarea containerului

1.19 Container total no. /Nr total de containere

1.20 1day old chick’s species/specia -pui de o zi
Poultry for meat/păsări domestice pentru carne
Others /Altele ...................
1.21 For import or acceptance /pentru import sau accept
Final import /Import final
1.22 Commodity identification/ Identificarea mărfii/
Group (scientific name)/Grup (denumirea ştiinţifică)
Identification No./Details
Nr. de identificare/Detalii
Quantity/cantitate

Temporary entry/ punct de intrare temporar

Secondly: Health Attestation/ In al doilea rând –Atestatul de sănătate
b- I the undersigned government veterinarian in — charge hereby certify that / Eu, subsemnatul, medic veterinar
responsabil certific faptul că:
- It comes from a country where the following disease are compulsory notifiable (Avian Influenza, New Castle,
IB)/Acestea provin din ţara unde următoarele boli sunt obligatoriu notificabile (Influenţa Aviară, Pseudopesta aviară,
Bursita infecţioasă)
- The day old chicks originate from parents free from Avian influenza either for 12 months or 3 months after
stamping out policy (cleaning and disinfection)/Puii de o zi provin din efective libere de influența aviară timp de 12
luni sau la 3 luni după procedurile de stamping out (curăţenie și dezinfecţie).
- The day old chicks originate from parents free from Newcastle for 12 months or from parents which had been kept
in a Newcastle free country, zone or compartment for at least 21 days prior to the shipping/ Puii de o zi privind din
efective libere de boala de Newcastle timp de cel puţin 12 luni sau au fost ținute în ţări, zone sau compartimente cel
puţin 21 de zile înainte de transport.
- The day old chicks originate from parents free from Salmonellosis and subjected to a diagnostic test for salmonella
with negative results/ Puii de o zi provin din efective libere se salmoneloză și au fost supuse unui test de diagnostic
pentru Salmonella cu rezultate negative.
- The day old chicks originate from establishment free of other notifiable bird disease to OIE- World Organization
of Animal Health 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. / Puii de o zi provin dintr-o unitate indemnă de alte boli notificabile la
OIE- Organizația Mondială pentru Sănătatea Animală pentru o perioadă de cel puţin 3 luni înainte de export, sau
au fost testaţi pentru astfel de boli pentru a dovedi statusul indemn în ultimele 3 luni.
- The day old chicks originate from non-vaccinated parents for avian influenza/ Puii de o zi provin de la părinţi
nevaccinaţi pentru influenţa aviară.
- The day old chicks derived from parent’s flocks were resident in country of export for at least 6 months before
shipping and not mixed with other exported birds/Puii de o zi proveniţi din efective de părinți erau rezidenţi în
ţara destinatară pentru cel puţin 6 luni înainte de transport şi nu au intrat în contact cu alte păsări exportate.
- The day old chicks originate from establishment applies The Hazard Analysis System and Critical Point
Control (HACCP) or equivalent and under the supervision of the veterinary authority/Puii de o zi provin dintr-o
unitate care aplică Sistemul Analizei Riscului şi a Punctelor Critice de Control sau a unui sistem echivalent sub
supravegherea autorităţii veterinare.
- The day old chick’s consignment was transported in cages or boxes that meet the following requirement/ Lotul
de pui de o zi a fost transportat în cuşti sau boxe care îndeplinesc următoarea cerinţă:
- have good ventilation port, ease cleaning and disinfection, allow visual inspection and in case of air
transport t IATA standard should be applied/au o ventilaţie bună, sunt uşor de curăţat şi de dezinfectat,
permit inspecţia vizuală, iar în cazul transportului pe cale aeriană, trebuie să se aplice standardul
IATA.

Veterinarian in charge/Medic veterinar oficial
Name and address/Nume şi adresă
Date:/Data
Official stamp/ Ştampila oficială

Position/Funcţia
Signature/Semnătura

