Data zgtoszenia

Zgtoszono

Osoba przyjmujqca
zgtoszenie

Osoba zgtaszajqca

Osobiscie/telefonicznie

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia
przeznaczonego na uzytek wtasny
I.

uboju

swin

w

celu

produkcji

mi^sa

Informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju
lmi§ i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierz^cia:
Imi^ i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu prowadzqcego gospodarstwo:^*
Gatunek zwierzqt poddawanych ubojowi:
Liczba zwierz^t poddawanych ubojowi:
Numer identyfjkacyjny zwierz^cia lub zwierzqt poddawanych ubojowi:^'
Miejsce uboju:
Termin uboju:
lmi§ i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju:
Inne dane, w tym numer telefonu, przekazujqcego powiadomienie:

II.

Informacja o zgtoszeniu ml?sa do badania poubojowego
Zgiaszam do badania poubojowego mi^so pozyskane / nie zgteszam do badania poubojowego
mi^sa pozyskanego^' ze zwierzqt poddanych ubojowi w celu produkcji mi^sa na uzytek wtesny.
(data i podpis)

^*

Dotyczy uboju zwierzqt w gospodarstwie innym niz gospodarstwo, w ktorym zwierzeta byty
utrzymywane.
Niepotrzebne skreslic.

Zaiqcznik nr 2

SPOSOB POBIERANIA PROBEK DO BADANIA MIlgSA NA OBECNOSC WLOSNl
ORAZ ZASADY DOSTARCZANIA PROBEK DO URZ^DOWEGO LEKARZA WETERYNARII
I. Sposob pobierania probek mi^sa
^
1. U swin domowych:
1) pobiera si? kilka probek mi?sa, kazda wielkosci orzecha laskowego, z mi^sni obu filarow przepony w przejsciu
do cz?sci sci?gnistej;
2) Iqczna masa pobranych probek nie powinna bye mniejsza niz 50 g.
2. U dzikow:
1) pobiera si? szesc probek mi?sa, kazda wielkosci orzecha laskowego, po jednej probce z;
a) mi?sni kazdego filaru przepony w przejsciu do cz?sci sci?gnistej,
b) mi?sni zuchwowych,
c) mi?sni przedramienia,
d) mi?sni mi?dzyzebrowych,
e) mi?sni j?zyka;
2) jezeli nie mozna pobrac probek z niektorych mi?sni okreslonych w pkt 1, wowczas pobiera si? cztery probki
mi?sa z mi?sni, ktore sq dost?pne;
3) l^czna masa pobranych probek nie powinna bye mniejsza niz 50 g.
3. U nutrii:
1) pobiera si? dwie probki mi?sa, kazda wielkosci orzecha laskowego, z mi?sni obu filarow przepony w przejsciu
do cz?sei sci?gnistej albo
2) pobiera si? jedn^ probk? mi?sa wielkosci dwoch orzeehow laskowych z mi?snia jednego filaru przepony w przypadku gdy drugi filar przepony jest niedost?pny, albo
3) pobiera si? dwie probki mi?sa kazda wielkosci orzecha laskowego z cz?sci zebrowej lub mostkowej przepony
- w przypadku braku mi?sni obu filarow przepony, albo
4) pobiera si? dwie probki mi?sa, kazda wielkosci orzecha laskowego, z:
a) mi?sni j?zyka,
b) mi?sni zuchwowych lub mi?dzyzebrowyeh - w przypadku braku mi?sni przepony.
II. Zasady dostarczania probek do urz?dowego lekarza weterynarii
1. Probki powinny bye dostarczone do urz?dowego lekarza weterynarii:
1) niezwlocznie po dokonaniu uboju, nie pozniej niz 24 godziny od terminu uboju zwierz?cia, z ktorego tuszy
probki zostaty pobrane;
2) niezwlocznie po dokonaniu odstrzahi, nie pozniej niz 48 godzin od dokonania odstrzalu.
2. Probki powinny bye przechowywane i transportowane w warunkach zapobiegaj^cych rozkladowi gnilnemu mi?sa,
przy czym probki nie mog^ bye mrozone.
3. Dostarczaj^cy probki powinien poinformowac urz?dowego lekarza weterynarii o;
1) wieku zwierz?cia;
2) miejscu pochodzenia zwierz?cia;
3) cz?sci zwierz?cia, z ktorej zostaly pobrane probki do badania.
,

