KAASKIRI FARMIST (TOOTMISE ESMATASANDILT) VÕETUD PROOVIDEST
SALMONELLA SPP. TUVASTAMISEKS
Vorm KK-Salm-01-2020

SAATJA:
Isikukood (eraisik) /Registrikood (ettevõte)

Nimi (omanik/
ettevõte)

E-post:

Kontaktisik:

Postiindeks:

Aadress:

UURIMISTULEMUSTEST TEATADA:

Telefon:

ARVE SAADETAKSE: (kui erineb saatjast)

Tellija tuleb uurimisteatele/katseprotokollile laborisse järele
Digitaalselt allkirjastatud uurimisteade/katseprotokoll e-postiga
Uurimisteate/katseprotokolli koopia e-postiga

PROOVIDE VÕTJA (kui erineb saatja kontaktisikust)

UURIMISE EESMÄRK

Nimi

Karja tervise uuring /enesekontroll

Amet

Pesu ja desinfektsiooni kontroll

Kontaktandmed

Riiklik loomatauditõrje programm*

PROOVIVÕTUKOHT

ANDMED LOOMADE KOHTA

Maakond

Loomaliik

Vald

Tootmissuund

Asula

Lindude/loomade arv hoones/üksuses

Ehitise number PRIA registris

Lindude /loomade vanus karja toomisel

Üksuse number/kood

Vanusegrupp, mida proov(id) esindavad

PROOVI LIIK (MÄRGI PROOVIDE ARV):

MUUD KESKKONNAPROOVID (proovivõtmise kohad):

Proovivõtujalatsid (paarid)

Põrand

Pesakastid

Rooja liitproov (min 2 x 150 g)

Seinad

Munalindid

Individuaalne roojaproov

Ventilaatorid

Transpordikastid

Tolmuproov (min 25 g)

Sõnnikulindid

Sööturid

Mekoonium (min 25 g)

Kompost

Jooturid

Muud keskkonnaproovid

Muud proovid (täpsusta):

Proovivõtu kuupäev ja
kellaaeg

Proovide arv kokku

Proovi nr.

Proovi liik

Proovivõtuühik,mida proov
esindab (loomade arv, pindala)

Proovide uurimise viis
(üksikult või koondproovina)

Märkused

TÄIDAB LABORATOORIUM:
Proovide saabumise kuupäev ja kellaeg:

Proovide registreerimisnumber:

Vastuvõtja nimi ja allkiri:
Ei ole nõus, et uuringust alles jäänud proovi kasutatakse isikuandmeteta teadusuuringute eesmärgil

* Riikliku loomatauditõrje programmi raames on proovivõtt kooskõlastatud Ametiga
Palun veendu, et kaaskiri on korrektselt täidetud. Puuduvad, loetamatud ja vigased andmed võivad põhjustada viibimist uurimistulemuste saamisel. Proovid
peavad laborisse ajal, et laboratooriumil oleks analüüse võimalik alustada 72 h jooksul. Erandiks puhastamise ja desinfitseerimise kontrolli proovid, mis peavad
laborisse jõudma, nii, et uuringut on võimalik alustada proovi võtmisest alates 24 h jooksul.
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Proovi nr.

Proovi liik

Proovivõtuühik,mida proov
esindab (loomade arv, pindala)

Proovide uurimise viis (üksikult
või koondproovina)

Märkused

* Riikliku loomatauditõrje programmi raames on proovivõtt kooskõlastatud Ametiga
Palun veendu, et kaaskiri on korrektselt täidetud. Puuduvad, loetamatud ja vigased andmed võivad põhjustada viibimist uurimistulemuste saamisel. Proovid
peavad laborisse ajal, et laboratooriumil oleks analüüse võimalik alustada 72 h jooksul. Erandiks puhastamise ja desinfitseerimise kontrolli proovid, mis peavad
laborisse jõudma, nii, et uuringut on võimalik alustada proovi võtmisest alates 24 h jooksul.

Vorm KK-Salm-01-2020

Proovide nimekiri (järg)

