
 

ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ  

DO ŚWIADECTWA ZDROWIA EKSPORTOWEGO  

DLA WIEPRZOWINY PRZEZNACZONEJ NA WYWÓZ DO KANADY  

ANNEX CONCERNING AFRICAN SWINE FEVER  

TO THE EXPORT HEALTH CERTIFICATE  

FOR PIG MEAT DESTINED FOR EXPORT TO CANADA 
 

Załącznik do świadectwa zdrowia eksportowego numer:  

Annex to export health certificate number: 
 

………………………………………………………………………… 
 

Ja, niżej podpisany Urzędowy Lekarz Weterynarii, zaświadczam, że mięso wieprzowe 

przeznaczone do eksportu do Kanady:  

I, the undersigned Official Veterinarian, hereby certify that the pork meat for export to Canada: 
 

1. nie było pozyskane z żadnych zwierząt pochodzących z gospodarstw zlokalizowanych 

w strefach objętych zakażeniem lub na obszarach objętych ograniczeniami z powodu 

afrykańskiego pomoru świń. Obejmuje to wszystkie obszary wymienione jako obszar 

objęty ograniczeniami w części I, II i III załącznika I do rozporządzenia wykonawczego 

Komisji (UE) 2021/605; 

was not derived from any animals originating from farms located in any infected zone 

or restricted zone due to African swine fever. This includes all areas listed as a restricted zone 

in part I, II and III of Annex I to Commission Implementing Regulation 2021/605; 
 

2. nie było pozyskane ze zwierząt poddanych ubojowi lub przetwarzaniu w zakładzie, który 

prowadzi także ubój, przetwarzanie lub obsługę zwierząt pochodzących z obszarów 

wymienionych jako obszar objęty ograniczeniami w części I, II i III załącznika I 

do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605; 

was not derived from animals slaughtered or processed in an establishment that 

also slaughters, processes or handles animals originating from any area listed as a restricted 

zone in part I, II and III of Annex I to Commission Implementing Regulation 2021/605; 
 

3. zostało pozyskane ze zwierząt poddanych ubojowi i/lub przetwarzaniu w zakładach, 

które nie się zlokalizowane w żadnym z obszarów wymienionych jako obszar objęty 

ograniczeniami w części II lub III załącznika I do rozporządzenia wykonawczego 

Komisji (UE) 2021/605. 

was derived from animals slaughtered and/or processed in establishments that are not located 

in any area listed as a restricted zone in part II and III of Annex I to Commission 

Implementing Regulation 2021/605. 
 

 

 

 

.................................................................................................................................................................... 

Podpis i nazwisko urzędowego lekarza weterynarii / Signature and name of the official veterinarian 

 

 

......................................... 

Data / Date 
 

                                              Pieczęć urzędowa / Official stamp 


