COVID-19 : Bijlage voor de uitvoer van katten naar de Verenigde Arabische Emiraten
Instructies

In de context van de COVID-19 pandemie, wordt naast de invoervergunning een bijlage beschikbaar
op de website van het FAVV vereist voor de uitvoer van katten naar de Verenigde Arabische Emiraten.
Twee certificeringsopties zijn mogelijk :
1. The animal has not been in contact with COVID-19 human or animal positive case within at
least 14 days before shipping
Het dier is niet in contact geweest met humane of dierlijke positieve gevallen van COVID-19
gedurende de 14 dagen voorafgaand aan het inladen.
Dit punt kan worden ondertekend :
 Op basis van COVID-19 testen met negatief resultaat, uitgevoerd op alle bewoners (mens
en dier) op hetzelfde wettelijke adres als de uit te voeren kat, en dit gedurende de 14
dagen voorafgaand aan het inladen, OF
 Op basis van een verklaring van de huisarts die de volgende verklaringen opneemt voor
wat betreft de laatste 14 dagen vóór inladen:
Ik ondergetekende, ……………………………………………………………………………………………, arts, verklaar dat de leden
van het huishouden van Mr/Mvr ………………………………………. (naam en voornaam van de eigenaar van de kat)
naar mijn weten niet onderworpen werden aan COVID-19 testen met positief resultaat gedurende de periode
van …../…../……….. tot en met …../…../………..
Datum, stempel en handtekening van de huisarts:
OF
2. The animal was isolated under our supervision for 14 days before shipping without showing
symptoms of respiratory illness.
Het dier werd geïsoleerd onder onze toezicht gedurende de 14 dagen voorafgaand aan het
inladen zonder symptomen van een luchtwegaandoening te vertonen.
 Dit punt kan worden ondertekend op basis van een attestatie van een erkende dierenarts,
die de volgende verklaring opneemt:
Ik ondergetekende …………………………………………………………………………………….., erkende dierenarts werkende
onder ordenummer …………………………………………………………………………………, verklaar dat:
-

ik het kat …………………………………………………(naam van het dier) geïdentificeerd onder nummer
………………………………………………….(chipnummer) onder mijn toezicht in isolatie heb gehad van
…../……/……… tot en met ……/……./…………..

-

het dier geen symptomen van een luchtwegaandoening vertoont heeft gedurende deze periode.

Datum, stempel en handtekening van de erkende dierenarts:

