EK DEKLARASYON/ ADDITIONAL DECLARATION

Tarih/ Date

:

Ben aşağıda imzası bulunan resmi veteriner hekim garanti ediyorum ki:
………….. baş
besilik/damızlık hayvan taşıyan……………………………………. plakalı araçta bulunan canlı hayvanların
mavi dil virusundan enfekte ülkeler veya alanlar üzerinden nakilleri durumunda OIE’nin Kara
Hayvanları Kodunda (Bölüm 8.3.15) belirtilen tavsiyeler doğrultusunda Mavi Dil hastalığı ile ilgili
aşağıdaki tedbirler alındı:/ I, the undersigned official veterinarian, guarantee that ……………. head of
live animals on the vehicle plate no: ………………, in case of transit of those animals within the country
or areas infected with Bluetongue disease, the following precautions have been taken according to
the Section 8.3.15 of OIE Terrestrial Animal Code recommendations against Bluetongue disease;










Hayvanlar nakil öncesi ve nakil süresince sinek kovucular ile muamele edilmiştir./ The
animals have been treated with insect repellents prior to and during transportation;
Hayvanların yükleme, nakil ve boşaltma işlemleri vektörel aktivitelerin en düşük olduğu
zamanlarda (örneğin; parlak güneş ışığında, düşük sıcaklıklarda) yapılmıştır./ Loading,
transporting and unloading of the animals have been done at times of low vector activity (i.e.
bright sunshine, low temperature);
Hayvanların sinek koruyucu ağ(kafes) içerisinde tutulmasına bakılmaksızın, hayvan nakil
araçlarının şafak vakti veya alacakaranlık veya geceleyin seyir halindeyken
durdurulmamıştır./ The vehicles were not stopped en route during dawn or dusk, or overnight,
unless the animals are held behind insect-proof netting;
Nakil araçlarının iç kısımları (örneğin, araçların kenarları ve çatısı) gölgelik bezlerle
örtülmüştür./ Interior of the vehicles, for example by covering the roof and/or sides of vehicles
have been covered with shadecloth;
Mevsimsel değişimler hakkında bilgi elde edebilmek için ülkede vektörler için bir gözetim
programı uygulanmaktadır./ surveillance for vectors in the country has been carried out to
gain information on seasonal variations;
Insecticide/repellent treatment with ………. (insert name of the product) has been done on ……..
(insert date) in conformity with Article 9 of Regulation (EC) No 1266/2007./ 1266/2007 sayılı
Yönetmeliğin 9. Maddesi ile uyumlu olarak …………ile (ürünün ismi) insektisit/repellent
uygulaması ………. tarihinde (tarih) yapıldı.)

ONAYLAYAN/ CERTIFIED BY
Resmi Veteriner Hekim/ Official Veterinarian
(Kaşe-Mühür-İmza-Tarih)/ ( Stamp-Signature-Date)

