HEALTH CERTIFICATE FOR FEATHER TO BE EXPORTED FROM POLAND TO CHINA/ ŚWIADECTWO
ZDROWIA DLA PIERZA EKSPORTOWANEGO Z POLSKI DO CHIN
Number/ Numer…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Competent authority issuing this certificate/ Właściwe władze wystawiające świadectwo
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Name and adress of consignor/ Nazwa i adres nadawcy:……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel:...........................................Fax:................................................Email:..................................................
Name and adress of of consignee/ Nazwa i adres odbiorcy:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel:.............................................Fax:................................................Email:................................................
Type of products/ Rodzaj produktów:…………………………………………………………………………………………………..
Type of package/ Rodzaj opakowania: …………………………………………………………………………………………………
Number of package/Liczba opakowań:……………..……..Net weight/ Masa netto: …………………………………..
Name, adress and registration numer of the processing facility/ Nazwa, adres, numer zatwierdzenia
(rejestracji) zakładu przetwórczego:……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Means of transport/ Środki transportu: ……………………………………………………………………………………………….
Entry point in China/ Punkt wejścia do Chin: ……………………………………………………………………………………….
HEALTH CERTIFICATE/ POŚWIADCZENIE ZDROWOTNOŚCI
I, the undersigned official veterinarian, certify that:/ Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii
poświadczam, że:
1. Exported feather are manufactured and processed from enterprises registered with the
General Department of Customs of China/ Eksportowane pierze zostało wyprodukowane oraz
przetworzone w zakładach zarejestrowanych w Głównym Departamencie Celnym Chin;
2. The feathers are harvested from healthy poultry, in disease free areas/ Pierze zostało zebrane
od zdrowego drobiu, pochodzącego z obszarów wolnych od chorób.
3. The feathers have been factory-washed and treated with hot steam at 100 °C for at least 30
minutes/ Pierze zostało poddane praniu fabrycznemu i obróbce gorącą parą o temperaturze
100 ° C przez co najmniej 30 minut.
4. Feather ąre clean, dry, free of blood stains, droppings and skin pieces (apart from a smali
amount of animal skin debris)/ Pierze jest czyste, suche, wolne od plam krwi, odchodów i
kawałków skóry (oprócz niewielkiej ilości resztek skóry zwierząt) .

5. Treated feather do not leave outdoors or together with untreated feather products to prevent
cross contamination from other sources/ Poddane obróbce pióra nie były składowane na
zewnątrz lub razem z niepoddanymi obróbce produktami z piór, aby zapobiec zanieczyszczeniu
krzyżowemu z innych źródeł.
6. Packaging materials used to pack feathers are new and clean/ Materiały opakowaniowe użyte
do pakowania pierza są nowe i czyste .

Issued at/ Wydany w……….…………………………………………………….…… on/ w dniu ………………….……………....

Official stamp** /
Pieczęć urzędowa**

_______________________________________

___________________________________________

(Signature of the Official Veterinarian)*/
(Podpis urzędowego lekarza weterynarii)*

(Name in capital letters, qualification and title)*/
(Nazwisko drukowanymi literami, stanowisko i tytuł)*

*The signature and the stamp must be in a colour different to that of the printing / Podpis i pieczęć
muszą mieć inną barwę niż kolor druku

