Образец ЗХОЖ – 88 / Утвърден със Заповед № РД 11-30/08.03.2011 г. на изпълнителния директор на БАБХ

ПИСМО ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРОБИ ОТ ДОМАШНИ ПТИЦИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ

Писмо № ……………/…………….. 20..….. г.

ДО
Национална
Референтна
Лаборатория
по
Инфлуенца и Нюкясълска болест по птиците към
НДНИВМИ
гр. ...........................................................

Изпращаме Ви: ..................................... бр.

(12) Птици от задни дворове ................................................
(укажете вида на птиците)

1. Вид на пробата: ...................................

(13) Други ............................................................................
(укажете вида на птиците)

(посочете съответстващия номер)

където:
(1) клоакален тампон
(2) свежи изпражнения
(3) трахеален тампон
(4) органни проби
(5) кръвни проби
(6) серуми проби
(7) цял труп
(8) други (укажете какви)

* Номера от 1 до 11 се отнасят само до ферми

5. Дата на вземане на пробите:...............................
6. Географска информация за пробата:
6.1. Код на областта по системата NUTS: ……................

2. Собственост на: …………….………..............

6.2. населено място: ....................................................

име

………..............................................................
презиме и фамилия/наименование на ЕТ или юридическо
лице

7. Общ брой на птицевъдните обекти в областта:
.....................................................................................
(за дадения вид птици)

Улица, №: …………………………..........................
Гр. (с.): ……………………………............................

8. Брой на птицевъдните обекти в областта, от

Област: ……………………………............................

които са взети проби до момента: .........................

Жив. обект с вет. рег. № BG ..........................
3. Вид на птиците:......................................

(за дадения вид птици)

9. Пробата е взета:……………………………….................…
(посочете съответстващия номер)

......................................................................

(1 ) по програмата за надзор
(2) при съмнение

4. Категория на птицевъдния обект:

10. Клинични признаци:

......................................................................

.....................................................................................

(посочете съответстващия номер)

(1) Бройлери
(2) Свободно отглеждане на бройлери
(3) Кокошки носачки
(4) Свободно отглеждани кокошки носачки
(5) Кокошки за разплод
(6) Пуйки за разплод
(7) Пуйки за угояване
(8) Патици за разплод
(9) Патици за угояване
(10) Гъски за угояване
(11) Дивеч във ферми ..........................................
(укажете вида на птиците)

.....................................................................................
.....................................................................................
11. Допълнителна информация:
.....................................................................................
.....................................................................................
12. С молба да бъде изследвана за: ......................
.....................................................................................

Вет. лекар: ...................................................
......................................................................
Рег. № ............................./.............................
Гр.(с.): ...........................................................
Област: .........................................................
По един екземпляр за: лабораторията, ОДБХ, остава на кочана

Подпис и печат или щемпел:
(ветеринарен лекар)

