Elintarvikeketjutietojen toimittaminen ja valvonta – Eviran ohje 16005/4

Alkutuotannon toimijan ilmoitus elintarvikeketjutiedoista
1.

Asiakirjan viitenumero

2.

Alkutuotantopaikan ja alkutuotannon toimijan yhteystiedot sekä puhelinnumero, josta tavoittaa

3.

Teurastamon ja teurastamotoimijan yhteystiedot

4.

Teuraaksi toimitettava eläinlaji

5.

Eläimen, eläinten tai eläinerän tunnistenumero(t) tai tunniste(et)

6.

Siipikarjan osalta lintujen saapumispäivä alkutuotantopaikalle ja saapumiserän koko

7.

Siipikarjan osalta lintujen alkuperä

ja eläinten lukumäärä

Emokanalan nimi tai tunnus:
8.

Hautomon nimi:

Siipikarjan osalta lintuerän kasvatusaikainen kuolleisuus lähetettävässä erässä
Kappaleina:

9.

Prosentteina:

Tilanne eläimen tai eläinerän alkuperätilalla tai alueen eläinten terveystilanne
Ei ilmoitettavia tietoja

Tiedot ovat jo teurastamon tiedossa _______________________-järjestelmän kautta

Voimassa oleva, eläintautilain (441/2013) nojalla tehty päätös:
Onko tilan virallisesti tunnustettu noudattavan sikojen valvottuja pito-olosuhteita:
Eläimistä teurastamolla otettavat näytteet:
10. Teurastettavaksi toimitettavan eläimen tai eläinerän terveydentila
Ei ilmoitettavia tietoja

Tiedot ovat jo teurastamon tiedossa _______________________-järjestelmän kautta

Alkuperätilalla havaitut poikkeamat lähetettävän eläimen tai eläinerän terveydessä ja kunnossa tietojen
toimittamisen ajankohtana:

11. Teurastettavaksi toimitettavalle eläimelle tai eläinerälle annetut varoajalliset lääkkeet, varoajalliset rehut,
varoajalliset lääkerehut tai varoajalliset hoidot viimeisen 3 (hevosella 6) kuukauden aikana
Ei ilmoitettavia tietoja
Ilmoitettavat lääkkeet, rehut, lääkerehut tai hoidot:
Lääkkeen tai (lääke)rehun nimi,
ja myyjä/valmistaja

Lääkkeen antamispäivät tai
milloin lääkerehun käyttö on
lopetettu (pvm ja klo)

Varoaika (pv)

Varoaika päättyy (pvm ja klo)

12. Sellaisten tautien, jotka voivat vaikuttaa lihan turvallisuuteen, esiintyminen alkutuotantopaikalla viimeisen
vuoden aikana
Ei ilmoitettavia tietoja
Eläintauti:
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13. Tiedot ja tutkimustulokset alkutuotantopaikalla samasta eläinlajista otetuista näytteistä
a)

Taudinaiheuttajien toteamiseksi viimeisen 3 kuukauden aikana (siipikarjan osalta erän elinaikana) otetut
näytteet silloin, kun löydökset voivat vaikuttaa eläimistä saatavien elintarvikkeiden turvallisuuteen:
Ei ilmoitettavia tietoja
Taudinaiheuttaja ja tutkimustulos (todettu/ei todettu):

b)

Kansallisen vierasainevalvontaohjelman toteuttamisen tai lihantarkastuksen yhteydessä viimeisen vuoden
aikana otetut näytteet silloin, kun tutkimuksissa on todettu vierasta ainetta yli maa- ja metsätalousministeriön
vierasaineasetuksessa 1/EEO/2007 sallitun määrän:
Ei ilmoitettavia tietoja
Todettu vieras aine:

14. Alkutuotantopaikan samassa eläinlajissa todetut lihantarkastuslöydökset viimeisen vuoden aikana
Ei ilmoitettavia tietoja

Tiedot ovat jo teurastamon tiedossa ___________________-järjestelmän kautta

Alkutuotantopaikan samassa eläinlajissa todetut lihantarkastuslöydökset, jotka ovat aiheuttaneet useita koko- tai
osaruhon hylkäyksiä samassa teuraserässä taikka toistuvia koko- tai osaruhon hylkäyksiä eri teuraserissä:

15. Alkuperätilan tuotantoa koskevat tiedot, joista voi käydä ilmi taudin esiintyminen viimeisen 3 kuukauden
aikana (siipikarjan osalta erän elinaikana)
Ei ilmoitettavia tietoja
Tuotantoa koskeva tieto, mikä:

16. Muu seikka, joka voi vaikuttaa haitallisesti lähetettävistä eläimistä saatavien elintarvikkeiden turvallisuuteen
(tiedot ilmoitetaan viimeisen vuoden ajalta ja tarvittaessa myös pidemmältä ajalta):

17. Hevosen teurastaminen elintarvikkeeksi tunnistusasiakirjan mukaan tai lääkitysten vuoksi
Hevosen tunnistusasiakirjaan on merkitty teurastamiskielto elintarvikkeeksi: Kyllä
Ei
Hevonen on saanut lääkkeitä, joita saa käyttää vain hevosille, joita ei saa teurastaa elintarvikkeeksi: Kyllä

Ei

18. Salmonellavalvontaohjelmaan kuuluvien lintujen osalta viimeisin kunnan- tai valvontaeläinlääkärin
tarkastuskäynti ja viimeisimmän ennen teurastusta otetun salmonellatutkimuksen tulos:
viimeisin tarkastuskäynti, pvm ja tulos:
ja käynnillä otetun salmonellanäytteen pvm ja tutkimustulos:
19. Todetun tai epäillyn eläintaudin vuoksi teuraaksi menevään eläimeen tai eläinerään kohdistuva
näytteenottomääräys:

20. Sen eläinlääkärin nimi ja yhteystiedot, jonka palveluja alkuperätilalla tavallisesti käytetään
Tiedot ovat jo teurastamon tiedossa

-järjestelmän kautta

21. Lisätiedot
22. Vakuutus, päiväys ja alkutuotannon toimijan tai eläimen omistajan (ilmoituksen antajan) allekirjoitus
Vakuutan, että teurastettavaksi toimitettava eläinerä ei sisällä sellaisia eläinyksilöitä, joilla varoajallisen lääkityksen,
varoajallisen lääkerehun tai varoajallisen hoidon varoaika ei ole kulunut umpeen.

Päiväys
23. Liitteet

Allekirjoitus

