საქართველოდან ექსპორტირებულ სასურსათო კვერცხსა და კვერცხის ფხვნილზე
Table eggs and egg powder exported from Georgia
სერტიფიკატის გამცემი ორგანო
Issued by
1. პროდუქტის იდენტიფიკაცია / Identification of products
პროდუქციის დასახელება
Name of the product
ადგილების რაოდენობა
Number of packages
შეფუთვა
Type of packing
მარკირება
Identification mark (s)
წონა, ნეტო (კგ)
Net weight (kg)
შენახვისა და გადაზიდვის პირობები
Conditions of storage and transportation
(დაკონსერვების სახე, ტემპერატურა და ა.შ.)
(Kind of conservation, temperature and e.t.c.)

2. პროდუქციის წარმოშობა / Origin of the products
ექსპორტიორის სახელწოდება და მისამართი
Name and address of exporter
3. პროდუქციის დანიშნულება / Destination of the product
დანიშნულების ქვეყანა
Country of destination
ტრანზიტის ქვეყანა
Country of transit
საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი
Border cross point
მიმღების დასახელება და მისამართი
Name and address of consignee
ტრანსპორტი
Means of transport
(ვაგონის, ავტომანქანის №, თვითმფრინავის რეისი, გემის სახელწოდება)
(The number of the wagon, truck, flight-number, name of the ship)

4. დეკლარაცია / Declaration
მე, ქვემოთ ხელის მომწერი, უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი), ვადასტურებ, რომ შემოწმებისათვის
წარმოდგენილი სასურსათო კვერცხი მიღებულია ჯანმრთელი ფრინველისაგან და გამოდის იმ
რეგიონიდან (მეურნეობიდან), სადაც არ დაფიქსირებულა ფრინველის ინფექციური დაავადებები, მათ
შორის:
I, the undersigned authorized person (veterinarian) certify that table eggs applied for checking are originated
from healthy birds and come from districts and farms, which are free from:
– ფრინველის გრიპი ბოლო 12 თვის განმავლობაში;
Avian influenza last 12 months;
ორნიტოზი (ფსიტაკოზი), ნიუკასლის დაავადება, სალმონელოზი, პარვოვირუსული ინფექცია,
ინფექციური ლარინგოტრაქეიტი, ინფექციური ენცეფალომიელიტი და ტუბერკულოზი – ბოლო 6
თვის განმავლობაში;
Ornitosis (psittacosis), Newcastle Disease, Salmonellosis, parvovirus infectious, Avian infectious
laringotracheitis, Encephalomyelitis infectious, tuberculosis last 6 months;
ქვეყნის მთელი ტერიტორია ბოლო 3 წლის განმავლობაში თავისუფალია ღორის აფრიკული
ჭირისაგან და ბოლო 12 თვის განმავლობაში თურქულისაგან;
African Swine Fever whole territory of the country last 3 years and FMD last 12 months;
სასურსათო კვერცხის მოწოდება მოხდა საწარმოდან, რომელსაც გააჩნია უფლება ექსპორტზე და
რომელიც იმყოფება მუდმივი ვეტერინარული ზედამხედველობის ქვეშ და ვეტერინარული
სანიტარიული ექსპერტიზის შედეგებით მიჩნეულია ადამიანის საკვებად ვარგისად;
Table eggs derive from the farm which has export permision from the official veterinary service and is under
permanent veterinary supervision. According to the veterinary-sanitary expertise eggs are considered safe for
human consumption.
გამოყენებული ტარა და შესაფუთი მასალა აკმაყოფილებს აუცილებელ ჰიგიენურ-სანიტარიულ
მოთხოვნებს;
Single – use containers and packing materials comply with principal hygienic requirements;
იმპორტიორი ქვეყნის მოთხოვნით სასურსათო კვერცხი გაგზავნის წინ,
გამოკვლეულია რადიოაქტიურ დაბინძურებაზე შესაბამის ლაბორატორიაში, რომელსაც გააჩნია ასეთი
გამოკვლევის ჩატარების უფლება. რადიოაქტიური დაბინძურების დონე გამოკვლევით არ აღემატება
ბეკერელ/კგ-ს.
By the demand of the importer country table eggs before shipment on
, were
tested for radio-active contamination in the appropriate laboratory permited to conduct such tests; the level of
contamination did not exceed
bk/kg.
სატრანსპორტო საშუალება გაწმენდილი და დეზინფიცირებულია საქართველოში მიღებული
მეთოდებით და საშუალებებით.
Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means, approved in Georgia.
შედგენილია / Signed on „

“

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)
Authorised person (veterinarian) Leader specialist I. Mitichashvili
(თანამდებობა, გვარი / title, name)

ხელმოწერა / Signature

ბეჭედი / Stamp

