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ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВНОС В Р. ИРАК НА ДОМАШНИ ПТИЦИ,
ЕДНОДНЕВНИ ПИЛЕТА И ЯЙЦА ЗА ЛЮПЕНЕ
Health information/ Здравна информация

a) The country/zone of origin is free from the following diseases:
 - Highly pathogenic avian influenza and New Castle Disease since 6 months at least after the
last outbreak, where stamping-out is adopted with or without vaccination./Страната/ зоната
на произход, е свободна от следните болести:
 Високопатогенен птичи грип и Ню Кясълска болест за период най-малко от шест
месеца след последния случай, когато е предприето ликвидиране (stamping-out) с
или без ваксинация;
b) The birds comprising the flock of origin/hatching eggs have been inspected and found to be healthy
and free from clinical signs of all infectious or contagious diseases and do not come from any infected
farms./Птиците, от стадото на произход/яйцата за люпене, са били инспектирани,
установено е, че са здрави, без клинични признаци на която и да е заразна или
инфекциозна болест, и не произхождат от стопанства с инфекция.

c) In the holdings and flocks of origin, there has been no history of clinical evidence of Salmonella
Pullorum (Pullorum disease), Salmonella gallinarum (fowl typhoid), Marek's disease, Leucosic, Avian
IB, Avian ILT, Gumboro disease, Avian Mycoplasmosis, Egg Drop Syndrome, Paratyphoid, Fowl Pox
and Colibacillosis at the premises of origin during the past 6 months./В стопанството или стадото
на произход, няма информация и клинични признаци за Salmonella Pullorum, Salmonella
gallinarum (птичи тиф), болестта на Марек, Левкоза, Avian IB, Avian ILT, Gumboro
disease, микоплазмоза по птиците, Egg drop syndrome, Paratyphoid, шарка по птиците и
Colibacillosis, в помещенията на произход за предходните 6 месеца.
Official Stamp and signature/Официален печат и подпис
Name and address of the local veterinary inspector/Име и адрес на местния ветеринарен
инспектор
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