Warunki importu chłodzonej i mrożonej wołowiny i mięsa
do Państwa Kuwejt
Państwo Kuwejt, w celu zabezpieczenia zdrowia zwierząt przed egzotycznymi
chorobami i/lub nowymi wariantami czynników chorobotwórczych, wymaga od
wszystkich krajów eksportujących wołowinę i baraninę spełnienia poniższych
wymagań dotyczących zdrowia zwierząt:
1. Uzyskanie pozwolenia na import/eksport
Każdy importer i eksporter musi przed rozpoczęciem importu mięsa świeżego lub bez
kości, cielęciny i baraniny, uzyskać pisemne pozwolenie z Departamentu Zdrowia
Zwierząt Ministerstwa Rolnictwa i Zasobów Rybnych.
2. Wymagania dotyczące zdrowia zwierząt

2.1

Międzynarodowy Certyfikat Weterynaryjny

Świeże mięso i mięso bez kości, schłodzone i mrożone, cielęcina i baranina
importowane do Państwa Kuwejt, muszą być zaopatrzone w Międzynarodowy
Certyfikat Weterynaryjny określający, że
2.1.1 Produkty pochodzą od bydła lub owiec, ze stad lub trzody znajdującej się w
regionie państwa, gdzie nie zgłoszono chorób wymienionych na liście A i B,
włączając FMD serotyp A, C, Asia I, SAT 1 i SAT 3, w okresie 5 miesięcy przed
datą dostawy. W kraju tym nie zgłoszono również przypadków BSE u krów ani
choroby scrapie u owiec.
2.1.2 Mięso to pochodzi z farmy, gdzie obowiązuje zakaz karmienia
przeżuwaczy karmą z mięsa i kości, i gdzie nie grzebano padliny
przeżuwaczy oraz gdzie zakaz ten jest stosowany.
2.1.3 Mięso pochodzi od bydła w wieku poniżej 30 miesięcy ze stad, gdzie nie
występowało BSE w okresie przyżyciowym, ponadto zwierzęta nie wykazywały
objawów BSE w okresie swojego życia ani w badaniu pośmiertnym przed
przekazaniem zwierząt do rzeźni, dodatkowo stwierdzono ujemny wynik
testu prionowego na BSE po uboju.
2.2

Bydło i owce, z których pochodzi mięso i baranina były przetrzymywane w
zatwierdzonych przez rząd i nadzorowanych stacjach kwarantannowych przez
wyznaczonego oficjalnie weterynarza, przez okres co najmniej 3 miesięcy, w
którym to okresie nie stwierdzono występowania żadnej z chorób
wyszczególnionych na liście A i B ani innych chorób zwierzęcych (gruźlicy).

2.3

Zwierzęta były ubite w zatwierdzonych przez rząd i nadzorowanych rzeźniach
eksportowych, gdzie nie stwierdzono cech klinicznych ani patologicznych
chorób wyszczególnionych na liście A lub B ani innych chorób zwierzęcych,

pasożytniczych, cyst pasożytów ani w badaniu przyżyciowym, ani w badaniu
pośmiertnym.
2.4

Mięso nie zawiera mózgów, oczu, rdzenia kręgowego, kręgosłupa,
migdałków, grasicy, śledziony, jelit, zwojów rdzeniowych grzbietowych,
zwojów nerwu trójdzielnego i innych tkanek nerwowych ani węzłów
chłonnych.

2.5

Proces chłodzenia i zamrażania nie interferuje z procesem zakwaszania
(acydyfikacji), który niszczy potencjalne patogeny.

2.6

Dostawy mięsa, cielęciny i/lub baraniny docierają bezpośrednio z kraju
źródłowego bez dodawania towarów z innych źródeł w czasie transportu.

Z krajów, które nie zostały oficjalnie uznane za wolne od FMD, bez
przeprowadzenia szczepień, pozwala się na import mięsa i baraniny
jedynie bez kości.
3. Badania laboratoryjne
Do Certyfikatu Weterynaryjnego dołączone są wyniki badań losowych surowic od
zwierząt żyjących w tym samym stadzie, z którego uzyskano mięso, i które nie
wykazują dodatniej reakcji w standardowych testach diagnostycznych OIE w
kierunku FMD, w szczególności na serotypy A, Asia I, SAT 1 i C oraz w kierunku
patogenów powodujących odpokarmowe choroby odzwierzęce.
W przypadku mięsa, losowa próbka powinna wykazywać ujemny wynik testu
prionowego. Wyniki badań laboratoryjnych powinny być dołączone do
międzynarodowego certyfikatu zdrowia.
4. Warunki transportu
Pojazdy transportujące zwierzęta do rzeźni oraz z rzeźni na lotnisko, jak również
samoloty przeznaczone do transportu produktów mięsnych powinny być starannie
oczyszczone z innych materiałów oraz zdezynfekowane za pomocą skutecznego
środka przeciwko FMDV, jak również skutecznie zdezynfekowane przeciwko
wektorom OWS, chorobie niebieskiego języka, gorączce krwotocznej Cremean
Congo, przy użyciu środków chemicznych zatwierdzonych przez OIE/WHO.
5. Badania laboratoryjne w przypadku chorób, od których dany kraj został
uznany przez OIE za wolny oraz w przypadku typów lub szczepów
czynników chorobotwórczych, które nie występują w danym kraju.
6. Wymagane dokumenty muszą posiadać atest wydany przez Ambasadę
Kuwejtu w kraju eksportującym
7. Niniejsze regulacje prawne mogą zostać zmienione bez konieczności
wcześniejszego powiadomienia.

