Additional declaration for the export of bovine semen to Canada in
regard to Schmallenberg Disease (SBV)
Dodatkové prohlášení pro export spermatu býků do Kanady
vztahující se k onemocnění Schmallenberg virem (SBV)
1. the semen in this consignment was collected before 01-06-2011; or *
sperma v této zásilce bylo odebrané před 1. červnem 2011; nebo *
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2. the semen in this consignment was collected since June 1, 2011 and the donor(s)
has (have) been be tested with negative results on a virus neutralization test (VNT),
or on another serological test approved by the CFIA, in a lab approved by the
competent veterinary authority, within the 30 days prior to the start of the collection
of semen intended for export to Canada;
spermie v této zásilce bylo odebírané od 1. června 2011 a dárce/i byl/i
s negativními výsledky vyšetřen/i pomocí virusneutralizačního testu (VNT), nebo
jiného sérologického testu schváleného Kanadskou potravinářskou inspekcí
(CFIA), v laboratoři schválené pověřeným veterinárním orgánem a to během 30
dnů před začátkem odběru spermatu určeného pro vývoz do Kanady;
and
the donor(s) has (have) been tested with negative results on a virus neutralization
test (VNT), or on another serological test approved by the CFIA, in a lab approved
by the competent veterinary authority, between 28 and 100 days after the last
collection date of semen intended for export to Canada;
a
dárce/i byl/i s negativními výsledky vyšetřen/i pomocí virusneutralizačního testu
(VNT), nebo jiného sérologického testu schváleného Kanadskou potravinářskou
inspekcí (CFIA), v laboratoři schválené pověřeným veterinárním orgánem a to mezi
28. a 100. dnem po posledním odběru spermatu určeného pro vývoz do Kanady;
and
if the donor (s) was (were) collected on more than one occasion for export to
Canada, the donor(s) has (have) been tested as described above, and in addition,
the test has been repeated at least every 60 days with negative results throughout
the collection period. *
a
pokud byl/i dárce/i pro vývoz do Kanady odebírán/i více než jednou, byl/i vyšetřen/i
tak, jak je popsáno výše, a kromě toho bylo vyšetření s negativními výsledky
opakováno nejméně každých 60 dní po dobu odběru spermatu. *

* delete as appropriate
* nehodící se škrtněte

