Образец ЗХОЖ – 132/ Утвърден със Заповед РД 11-30/08.03.2011 г. на изпълнителния директор на БАБХ

ПРОТОКОЛ
за извършена орална ваксинация на лисици срещу бяс след приключване на летателния ден
(изготвя се от нач. отдел “ЗЖ” в ОДБХ, контролиращ ваксинацията за конкретния ден и се издава
всеки ден, след приключване на мероприятието)

Днес, ………………… 20........... г. долуподписаният :
………………………………………………………………………………………………………...
от ОДБХ: ………………………….., на длъжност: ……………………………………………….
След извършен контрол на летище……………………….., област………………………………
ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

Забележка
(възникнали
проблеми и др.)

Брой разпръснати
ваксинални
примамки

Брой върнати
ваксинални
примамки

Брой натоварени
ваксинални
примамки

Изминати линейни
километри

Час на излитане

Час на приземяване

използвана ваксина „Лисвулпен” за орална ваксинация на лисици срещу бяс;
партиден № .................................., срок на годност: ...........................................;
бр. опаковки: .........................................................................................................;
бр. ваксинални примамки: ...................................................................................;
описание на протичането на ваксинационната кампания:

№ на самолета

№ по ред на полета

1.
2.
3.
4.
5.

Настоящият протокол се състави в три еднообразни екземпляра – по един за всяка страна и
ЦУ на БАБХ.
Летец: ........................................../подпис/
/.........................................................................................................../име/
Отговорен за протичането
на мероприятието:
……………
/

Контролиращ
мероприятието: …………. ..
/

/

/

Образец ЗХОЖ – 131/ Утвърден със Заповед № РД 11-30/08.03.2011 г. на изпълнителния директор на БАБХ

ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
за приемане състоянието на ваксина за орална ваксинация на лисици срещу бяс след
пристигане на хладилния камион или след домуването му на летището
(ваксината се приема от нач. отдел “ЗЖ” в ОДБХ, като всеки ден се издава отделен протокол)

Днес, ...................... 20....... г. в ….ч. ………м. …….…. долуподписаният :
..............................................................................................................................................................................
от ОДБХ: .........................................., на длъжност: ........................................................................................
получих от: ................................................................................................................................, на длъжност:
..............................................................................................................................................................................
Ваксина Лисвулпен за орална ваксинация на лисици срещу бяс,
партиден № .................................., срок на годност: ...........................................................................
бр. опаковки: ..........................................................................................................................................
бр. ваксинални примамки: ....................................................................................................................
Доставена с хладилен камион ………………………….. с регистрацинен № - …………………………...
1. Състояние на пратката при пристигане на камиона на летището - …………………………………….
2. Температура в камиона в началото на деня - ……………………………………………………………..
3. Брой върнати неразпръснати ваксинални примамки с камион с рег. № ……………..- ……...............
4. Състояние на пратката преди отпътуване към хладилния склад - ……………………………………..
5. Температура в камиона преди отпътуване към хладилния склад - ……………………………………..
6. Час на тръгване към хладилния склад - …………………………………………………………………...
7. Температура в камиона в края на деня - …………………………………………………………………..
8. Допълнителна информация - ………………………………………………………………………………

Настоящият протокол се състави в три еднообразни екземпляра – по един за всяка страна и
ЦУ на БАБХ.

Предал: ........................................
/
/

Приел: ..................................................
/
/

