NEW ZEALAND FOOD SAFETY AUTHORITY
Ministry of Agriculture and Forestry

Certificate number / Sağlık sertifikasının referans numarası NZL2005/SAMPLE/00000

Animal Health Certificate for sheep's treated wool intended for dispatch to the Republic of
Turkey / Türkıye Cumhurıyetı'ne gönderılecek ışlem görmüs koyun yünlerı ıçın Hayvan Sağlık
Sertıfıkası

<licence>
<premisesname>
<premisesaddress>
NEW ZEALAND

Competent authority / Yetkili otorite

NEW ZEALAND
FOOD SAFETY

AUTHORITY

Name and address of consignee / Alıcının adı ve adresi:

<consigneeid>
<consigneename>
<consigneeaddress>
<consigneerepresentative>

Place and Country of
Destination / Gideceği ülke ve yer:

vasıtası:

<data>

<data>

Place of Loading / Yükleme limanı:

Means of transport / Taşıma

Port of Inspection / Muayene

cim
e

Item /

Number and kind of packages /

Mal

Ambalaj sayısı ve özelliği

1

Exporting country / İhracatçı Ülke

n

Name and address of consignor / Gönderenin adı ve adresi:

limanı:

<data>

<data>

Description of product / Koyun yünlerinin tanımı

Net weight /
Net ağırlık

<n> <pkgtype> <productdescription>
<n> Packages in Total

Total Weight:

<netweight>
<nettotal>

Container (& Seal) Numbers / Konteynır & (mühür) numaraları:

Processing Premises / Kayıtlı olan tesislerin adres ve kayıt numaraları:

<n> <data>

<n> <registration, city>

Comments / Düşünceler:

<n> <data>

Unofficial commercial information / Resmi olmayan ticari bilgiler:

<unverifiedcommercialinformation>
Health attestation / Sağlık beyanları

I the undersigned official veterinarian certify that the sheep's wool described above has been obtained from animals which have been found
to be free of serious diseases communicable to man or animals and were not killed in order to eradicate epizootic diseases, and / Ben aşağıda
ımzası bulunan resmı veterıner yukarıda tanımlanan koyun yünlerının ınsan veya hayvanlara bulaşabılen önemlı hastalıklardan arı olarak bulunana ve epızootık hastalıkların
eradıkasyonu maksadıyla öldürülmemış hayvanlardan elde edıldığını ve

1. has been subjected to the industrial washing, which consists of the immersion of the wool in a series of baths of water, soap and sodium
hydroxyde (soda) or potassium hydroxide (potash) / su sabun ve sodyum hıdroksıt (soda) veya potasyum hıdroskıt (potas) ıçeren bır serı banyoda yün
ımmerzıyonundan oluşan endüstrıyel yıkamaya tabı tutulduğunu

2. has been obtained by chemical depilation by means of slaked lime or sodium sulphide / kıreç veya sodyum sülfıt ıle kımyasal depılasyon vasıtası
elde edıldıklerını

Spe

3. has been subjected to the fumigation in formaldehyde in a hermetically sealed chamber for at least 24 hours. / hava almayacak şekılde
kapatılmuş bır odada en az 24 saat süresınce formaldehıtle fumıgasyona tabı tutulduğunu

4. has been subjected to the industrial scouring which consists of the immersion of wool in a water soluble detergent held at 6070 °C / suda
çözünür bır deterjanla 60-70 C de yün ımmerzıyonundan olüşan endüstrıyel yıkamaya tabı tutulduğunu

5. was stored at 18 °C for 4 weeks or 4 °C for 4 months, or 37 °C for 8 days / 18 C de 4 hafta veya 4 C de 4 ay veya 37C de 8 gün depolandığını
6. has undergone all precautions to avoid recontamination with pathogenic agents after treatment. / uygulanan ışlemden sonra patojenık etkenlerle
yenıden bulaşmaya karşı tüm önlemlerın alındığını onaylarım

Official Information / Resmi Bilgiler:

<officialinformation>

Done at / Tarihinde düzenlenmiştir
<location>, New Zealand

Signature of official veterinarian, New Zealand Government /

Seal
On / de
<ddMMMyyyy>

Yeni Zelanda Resmi Veterinerinin imzası

<inspectornameandqualifications>
Name, title and qualifications / Resmi Veterinerin adı ve görevi
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