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THE VETERINARY HEALTH CERTIFICATE FOR IMPORTATION OF WILDLIFE AS
ZOO ANIMALS INTO MALAYSIA/ВЕТЕРИНАРЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА
ДИВИ ЖИВОТНИ КАТО ЖИВОТНИ ЗА ЗООЛОГИЧЕСКИ ГРАДИНИ ЗА
МАЛАЙЗИЯ

The certificate must accompany the consignment. It covers only animals in the same category
transported in the same railway wagon, lorry, aircraft or ship and consigned to the same
destination/Сертификатът трябва да придружава пратката. Важи само за животни от
същата категория, транспортирани в същия вагон, камион, самолет или кораб и
предназначени за едно и също местоназначение.

No/№.......................................
Exporting country/Държава износител:
Province, district etc/Окръг, община и др.
Competent issuing authority/Компетентен орган, издаващ
сертификата...............................................................................................

I.

Identification and number of the animals:/ Идентификация и брой животни

Qtty/Брой

II.

Identification of
animals/Идентификация на
животните

Sex/Пол

Age – remarks/chip
numbers/Възраст-бележки/Н
омер на чиповете

Origin of animals:/Произход на животните:
Exporter of animal(s):/Износител
……………………………………………………………………………………………….
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Destination of animals /Местоназначение на животните

III.

Animals will be sent/Животни ще се изпратят от

From……………………………………………………………………………………………………..
(Place of loading/Място на натоварване)

To/За………………………………………………………………………………………………………..
(Place of destination/Местоназначение)

Veterinary Certification/ Ветеринарно удостоверение

IV.

I, the undersigned, a Government Veterinary Officer of ……………………………, hereby
certify that the animals describe above meet the following veterinary health requirements for
approval for export to Malaysia:/Аз долуподписаният държавен ветеринарен лекар
от………..................................................., с настоящото удостоверявам, че животните,
описани по-горе отговарят на следните ветеринарни изисквания за експорт за
Малайзия:

a) The animals were found to be clinically healthy and do not show any clinical signs of contagious
or infectious diseases./ Животните са клинично здрави и не показват клинични
симптоми на заразни или инфекциозни заболявания.
b) The animals have not been in contact with or exposed to any animal suffering from any
communicable disease within thirty (30) days preceding the date of inspection, prior to the
export./ Животните не са били в контакт или да са били изложени на достъп до
каквото и да е животно, страдащо от заразно заболяване в рамките на тридесет (30)
дни, преди датата на прегледа, предшестващ експорта.
c) The country or part of the country or zone/area of origin has been free from foot and mouth
disease, rinderpest, anthrax, fowl plague (pathogenic avian influenza), velogenic Newcastle
disease, contagious bovine/caprine pleuropneumonia, African Horse Sickness and rabies for the
past twelve (12) months prior to the date of export./държавата или част от държавата или
зоната /района на произход, е била свободна от шап, чума по говедата, антракс,
чумата по птиците (инфлуенца по птиците), велогенна форма на Нюкасълска болест,
заразна плевропневмония по говедата /козите, африканска чума по конете и бяс за
последните дванадесет (12) месеца преди датата на износа
d) The animals were originated from areas or premises where there has been no clinical evidence of
animal disease as mentioned below in the preceding six (6) months of export/ животните са с
произход от зони или помещения, където не е имало клинични признаци на болести
по животните, които са посочени по-долу, в предходните шест (6) месеца преди
износа:
i)
ii)
iii)
iv)

Tuberculosis/ Туберколоза
Rabies/ Бяс
Leptospirosis/ Лептоспироза
Melioidosis/ Мелиоидоза

e) All the crates, vehicles and cargo holds of ship or plane to be used for transportation of the
animals have been cleaned and disinfected with effective medicines approved by the central
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veterinarian administration department of the exporting country. /Всички клетки,
транспортни средства и товарни отделения на кораба или самолета, използвани за
транспортирането на животните, са почистени и дезинфекцирани с ефективни
средства, одобрени от централната ветеринарна администрация на страната
износител.
V. The certificate is valid for 10 days from the date of loading. / Сертификатът е валиден 10 дни
от датата на натоварване

Done at/ Изготвен………………………………..
On/в………………………………………
(Place/Място)

(Date/ Дата)

Signature and stamp of the State Veterinary Surgeon
Подпис и печат на държавния ветеринарен лекар

3/3

