
 

1 

 

ORIGINAL / ORYGINAŁ             COPY / KOPIA              

Number of official copies / Liczba urzędowych kopii ……….        
 

1.1 Name and address of consignor / Nazwa i adres wysyłającego: 
 

 

 

1.4 Certificate No. / Świadectwo nr:         

 

 

 
 

ŚWIADECTWO ZDROWIA 

na wywożone z Polski do Singapuru jaja konsumpcyjne  

 

                                      VETERINARY  CERTIFICATE 

for table eggs  exported from Poland into Singapore 

 

1.2 Name and address of consignee / Nazwa i adres odbiorcy: 

1.5 Country of origin / Kraj pochodzenia: 
 

 

1.6 Place/Port of loading / Miejsce/Port załadunku: 
 1.3 Means of transport / Środek transportu: 

(the number of the railway carriage, truck, container; flight-number, name 
of the vessel) / nr  wagonu, samochodu, kontenera; rejs samolotu, nazwa  statku 
 

1.7 Country and place of destination/discharge / Kraj i miejsce 

przeznaczenia/rozładunku: 
 
 

1.8 Date of departure / Data wysyłki: 

 

2. Identification of the product / Identyfikacja produktu: 

 
2.1 Name of the product (product description) / Nazwa produktu (opis produktu): ___________________________________________________  

  ___________________________________________________________________________________________________________________  

2.2 Date of production / Data produkcji:  ___________________________________________________________________________________  

2.3 Type of package / Rodzaj opakowania: __________________________________________________________________________________  

2.4 Number of packages / Liczba opakowań: ________________________________________________________________________________  

2.6 Net weight / Waga netto: _____________________________________________________________________________________________  

2.7 Container/Number of seal / Kontener/Numer plomby:  _______________________________________________________________________  

2.8 Batch No / Nr partii: ________________________________________________________________________________________________  

2.9 Conditions of storage and transportation / Warunki składowania i transportu: ___________________________________________________________________  

 

3. Origin of products / Pochodzenie produktów: 

Names, approval numbers and addresses of the approved plants / Nazwy, weterynaryjne numery identyfikacyjne i adresy zatwierdzonych zakładów: 

    

    3.1 farm of origin: / ferma pochodzenia:   
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

3.2 egg packing centre: / zakład pakowania jaj:  _______________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

3.3 processing plant: / zakład przetwórstwa: __________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

3.3 cold store: / chłodnia:  _____________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  
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4. Animal health attestation / Poświadczenie zdrowia zwierząt 
 

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that / Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, zaświadczam, że: 
 

4.1 highly pathogenic avian influenza (HPAI) and H5 and H7 low pathogenicity avian influenza (LPAI) are notifiable diseases 

in Poland; / wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) i nisko zjadliwa grypa ptaków H5 oraz H7 (LPAI) są chorobami podlegającemu 

zgłoszeniu w Polsce; 
 

4.2 eggs were derived from animals originating from the country or administrative territory (according to regionalization) in which 

during the past three (3) months prior to export no outbreak of highly pathogenic avian influenza (HPAI) and/or low pathogenicity 

avian influenza (LPAI) of the H5 and H7 subtypes was detected in poultry; / jaja zostały pozyskane od zwierząt pochodzących z kraju 

lub terytorium administracyjnego (zgodnie z regionalizacją) gdzie przez ostatnie trzy (3) miesiące przed eksportem nie/wystąpiła 

wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) i/lub nisko zjadliwa grypa ptaków (LPAI) u drobiu podtypu H5 oraz H7;  
 

4.3 eggs are derived from poultry which originate from farms where no case of velogenic Newcastle disease has been diagnosed 

on the farm for the last three (3) months prior to export; / jaja pochodzą od drobiu z gospodarstw, w których przez ostatnie trzy (3) 

miesiące przed eksportem nie wykryto żadnego przypadku rzekomego pomoru drobiu wywołanego przez szczep welogeniczny;  
 

4.4 the birds, from which the eggs have been collected: / ptaki, od których pozyskano jaja: 

4.4.1 originate from a farm where all flocks participate in a Salmonella surveillance programme in accordance with 

the recommendations in Article 6.6.4 of the OIE Code, AND / pochodzą z gospodarstwa, w którym wszystkie stada są objęte 

programem kontroli i nadzoru Salmonelli zgodnie z zaleceniami art. 6.6.4 Kodeksu OIE, ORAZ 

4.4.2 originate from a flock in which no evidence of S. Enteritidis and S. Typhimurium has been detected in the farm for the last 

three (3) months prior to export and have had no contact with birds or other material from flocks that do not comply with the above 

mentioned requirement, AND / pochodzą ze stad, w których nie ma wykrytych zakażeń lub objawów S. Enteritidis and S. Typhimurium 

w gospodarstwie przez ostatnie (3) miesiące przed eksportem oraz nie miały kontaktu z ptakami oraz innymi materiałami pochodzącymi 

ze stad, które nie spełniają ww. warunków, ORAZ 

4.4.3 originate from a farm where all flocks comply with the recommendations in Chapter 6.6 of the OIE Code. / 

pochodzą z gospodarstwa, w którym wszystkie stada, spełniają warunki bioasekuracji zgodnej z zaleceniami zawartymi w rodziale 6.6 

Kodeksu OIE. 
 

5. Public health attestation / Poświadczenie zdrowia publicznego 
 

5.1 eggs are unfertilized and derived from layer flocks kept in a farm accredited for the import of eggs by SFA; / 

jaja są niezapłodnione i zostały pozyskane ze stad niosek utrzymywanych na fermach zatwierdzonych przez SFA do importu jaj; 
 

5.2 eggs have a fully developed shell and were clean, fresh and fit for human consumption; / jaja mają w pełni rozwiniętą skorupę, 

były czyste, świeże i zdatne do spożycia przez ludzi; 
 

5.3 eggs have been handled and packed in appropriately sanitised packaging materials and containers in a hygienic manner; / 

z jajami obchodzono się i zapakowano je w sposób higieniczny w odpowiednie zdezynfekowane materiały opakowaniowe i pojemniki; 
 

5.4 additives and/or colouring matters injurious to health have not been added. / nie zostały dodane dodatki i/lub substancje barwiące 

szkodliwe dla zdrowia. 

 

Done at / Sporządzono w ___________________________                  Date / Data ______________________ 

Official veterinarian / Urzędowy Lekarz Weterynarii 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

Name in capital letters, qualification, title / Nazwisko drukowanymi literami, kwalifikacje, tytuł   

 

 

 

  

 

 

______________________________________ 

Stamp / Pieczęć                                                                                                                  Signature / Podpis  
 

 


