
Informacje dotyczqce hrtcucha 2ywno5ciowego zwienqt kierowanych do uboiu

lmie i nazwisko wlaSciciela lub nazwa

fletscowosc ?rDoses/

<od ,oczta

)owiat Xmina

Nr. gospodarstwa

Deklaracie wla6ciciela zwierzat

ZwieEeta wwozone do rzezni (nazwa, adres,WNI) gatunek IIoSC sztuk nr Srodka tnnspottu

lnformacie dotvczace leczenia zwierzat
Zwierzela bvfu leczone nie* tak*

Stosowane preparaty lecznicze

okres stosowania )kres karencii

od do
od do
od do
od do

imie i nazwisko lek. wet- prowadzacego leczenie adrcs

Informacie dotvczace wvstepowan ia chor6b zaka2nvc h
Goso. obiete iest orooramem konlroli chorobv Auieszkveoo**" tak* nie*
Gospodarstwo bvlo obiete ryqorem zwalczania chor6b zaka2nych tak* nie*

Nazwa chorobv qatunek zwiezat czas trwania
od do
od do

Informacie dotvczace 2vwienia zwienat
Zwierzela bvlv karmione pasza pochodzaca z: wytw6rni pasz/wlasne gospodarstwo*

Nazwa i adres zakladu n r zaklad u/n r gospodarstwa

Stosowane dodatki paszowe

data Nazwa dodatku paszowego

Informacie dotvczace badart monitorinsowvch
W gospodarstwie pobierano do badaf

monitorinoowvch Krew* mocz* woda* mleko* 6rodki 2ylvienia zwiezat*'

I nfo rm ac i e d otvczac e p o di etyc h 5 ro d k6w ko ntro I i

rvlaSciwego stosowania

todatk6w paszowych 'ek6w weterynaryjnych

tak* nie* tak* nie*
lnformacie dotvczace program6w nadzoru i kontroli

Gospodarstwo oosiada Drooramv dotvczace nadzoru i kontroli z zakresu:

zdrowia zwiezat dobrostanu zwierzqt
zdrowia roSlin maj qcych

wplyw na zdrowie czlowieka
czynnik6w

odzwiengcych chanffieru i pochodzenia paszy

tak* nie* tak* nier tak* nie* tak* niei tak* niet

Czy w gospodarstwie stwierdzono dodatnie wyniki badari Nie* Tak*

JeZeli tak to poda6 kiedy i jakie:

Data Czvtelnv oodoi s wlaSciciela zwieEat

Wypelnia zaklad
uboju zwierz4t

Podpis osobv przvimuiacei zwierzeta do uboiudata dostarczenia do uboiu data uboju

Wypelnia urzgdowy
lekaz weterynarii

Podpi s u rzedoweao lekana wetervnaii

data badania
przedubojowego Poz. dz.

'Niepotnebne skre'Ii6
n DIa wla6ciwej odpowiedzi wstawie libre X
** Tzn., 2e sq pobierane pr6bki krui na badanie w kierunku choroby Aujeszkyego


