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IMPORTOWA NORMA ZDROWOTNA DLA IMPORTU MLEKA I PRODUKTÓW 

MLECZNYCH NA JAMAJKĘ 

 

 

1. IMPORTOWA NORMA ZDROWOTNA 

 

1.1. Zgodnie z ustawą o chorobach i imporcie zwierząt niniejszy dokument można 

przywołać jako importową normę zdrowotną dla importu mleka i produktów 

mlecznych na Jamajkę. 

1.2. Zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego mogą być importowane na Jamajkę 

wyłącznie według uznania Dyrektora Służb Weterynaryjnych. 

1.3. Uzyskanie odprawy w zakresie bezpieczeństwa biologicznego dla każdej 

importowanej na Jamajkę przesyłki mleka lub produktów mlecznych jest 

uzależnione od tego, czy przesyłka spełnia wymogi niniejszej importowej normy 

zdrowotnej oraz jak podano w aktualnej wersji wydanego w tym celu zezwolenia 

importowego. 

1.4. Niniejszą importową normę zdrowotną można poddawać przeglądowi, zmieniać 

lub unieważnić, jeśli zajdą zmiany w polityce importowej Jamajki lub statusu 

zdrowotnego zwierząt w kraju pochodzenia, lub z jakiegokolwiek innego 

zgodnego z prawem powodu, według uznania Dyrektora Służb Weterynaryjnych.  

1.5. Każde zezwolenie importowe wydawane jest tylko dla jednej przesyłki. 

1.6. Wszystkie koszty związane z dokumentacją, transportem, składowaniem oraz 

uzyskaniem odprawy w zakresie bezpieczeństwa biologicznego ponosi importer. 

 

2. KWALIFIKOWALNOŚĆ DO WEJŚCIA 

 Kwalifikowalność do importu w ramach niniejszej importowej normy zdrowotnej 

obejmuje pełne mleko i wszystkie produkty zawierające mleko: mleko płynne, mleko 

w proszku/odtłuszczone, ser, masło, lody, jogurt lub mleko/nabiał i inne produkty 

zawierające mleko. 

 

3. WARUNKI WEJŚCIA 

 

Każdej przesyłce mleka lub produktów mlecznych muszą towarzyszyć następujące 

dokumenty: 

 

3.1. WETERYNARYJNE ZEZWOLENIE IMPORTOWE wystawione przez Dyrektora 

Służb Weterynaryjnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rybołówstwa Jamajki 

3.2. URZĘDOWE ŚWIADECTWO ZDROWIA wystawione przez urzędowego lekarza 

weterynarii kraju pochodzenia lub świadectwo sporządzone przez lekarza 

weterynarii posiadającego licencję na praktykowanie w tym kraju i 

zatwierdzonego przez urzędowego lekarza weterynarii tego kraju. 

 

4. PROCEDURA ODPRAWY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA 

BIOLOGICZNEGO 

 

4.1. Po przybyciu na Jamajkę każda przesyłka mleka lub produktów mlecznych 

poddawana jest kontroli weterynaryjnej przez upoważnionych urzędników Działu 



Służb Weterynaryjnych. Dla celów badań laboratoryjnych mogą zostać pobrane 

losowe próbki. Produkty uznane za niedopuszczalne zostaną zwrócone do 

dostawcy lub zniszczone na koszt właściciela. 

 

OŚWIADCZENIA 

 

Urzędowe Świadectwo Zdrowia musi zawierać nazwę i adres nadawcy i odbiorcy oraz pełne 

informacje w zakresie możliwości śledzenia (gospodarstwo/region pochodzenia, numer 

zakładu przetwarzania) produktu przeznaczonego na eksport. Urzędnik wydający świadectwo 

musi potwierdzić następujące oświadczenia: 

 

5. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE KRAJU, SIEDZIBY I ZDROWIA 

ZWIERZĄT 

 

5.1. Kraj lub część kraju pochodzenia musi być wolne od pryszczycy, księgosuszu, 

zarazy płucnej bydła oraz zarazy płucnej kóz przez co najmniej dwanaście (12) 

miesięcy poprzedzających bezpośrednio datę eksportu. 

5.2. Mleko lub produkty mleczne pozyskano od zwierząt, które zostały zbadane, 

przetestowane i uznane za wolne od gruźlicy i brucelozy i przebywały w kraju 

eksportu przez co najmniej dwanaście (12) miesięcy poprzedzających 

bezpośrednio datę eksportu. 

5.3. W momencie dojenia zwierzęta uznano za zdrowe i wolne od klinicznych 

objawów choroby zakaźnej lub zaraźliwej. 

 

6. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA I PAKOWANIA 

 

6.1. Mleko lub produkty mleczne przetwarzano i pakowano w zakładzie 

przetwarzania/pakowania, który został zatwierdzony do eksportu przez rządowe 

władze weterynaryjne lub kraj eksportu. Nazwę, adres i numer zakładu, jak 

również numer partii/serii i datę produkcji należy wyraźnie podać w świadectwie.  

6.2. Mleko lub produkty mleczne przetwarzano, pakowano i przechowywano w 

warunkach sanitarnych i nie zawierają żadnych środków konserwujących, 

barwników, pozostałości ani żadnych substancji obcych lub materiałów 

szkodliwych dla zdrowia oraz podjęto wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec 

zanieczyszczeniu podczas przetwarzania, pakowania, przechowywania i obsługi 

przed eksportem. 

6.3. Surowiec wykorzystywany do wytwarzania produktów nie był narażony na żadną 

formę skażenia promieniowaniem w dowolnym punkcie procesu produkcji. 

 

7. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE KONKRETNEGO PRODUKTU 

 

7.1. Płynne mleko i ser – mleko zostało poddane pasteryzacji, obróbce UHT lub 

sterylizacji i zostało zapakowane bezpośrednio do należycie czystej i 

wysterylizowanej butelki lub pojemnika. 

7.2. Mleko i produkty mleczne przeznaczone do spożycia przez ludzi – mleko lub 

produkty mleczne przeznaczone do eksportu na Jamajkę są zdrowe i nadają się do 

spożycia przez ludzi. 

7.3. Mleko lub produkty mleczne NIE przeznaczone do spożycia przez ludzi – 

przeznaczenie produktu jest wyraźnie określone na opakowaniu i oznakowane 

(kolorem CZERWONYM) jako “nienadające się do spożycia przez ludzi” lub “nie 



do spożycia przez ludzi” lub “wyłącznie do spożycia przez zwierzęta” lub “pasza 

dla zwierząt”. 

7.4. Mleko lub produkty mleczne zawierające alergeny – etykieta każdego opakowania 

mleka lub produktu mlecznego wskazuje, że produkt zawiera znany alergen 

pokarmowy. 


