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TERVEYSTODISTUS (1)        LIITE A 
 
Tämä todistus on laadittava lomakkeelle, jossa on sama teksti sekä lähettävän että vastaanot-
tavan maan virallisella kielellä. Terveystodistuslomakkeet tilataan maa- ja metsätalousministe-
riön elintarvike- ja terveysosastolta 
 
Rekisterikirjan No:...................................................  
 
 
Minä, allekirjoittanut, vakuutan (2), että yllä mainittu hevonen täyttää seuraavat vaatimukset: 
 
(a) hevosessa ei ole tänään suoritetussa tutkimuksessa havaittu mitään sairauteen viittaavaa; 
 
(b) hevosta ei ole suunniteltu teurastettavaksi minkään kansallisen tautivastustusohjelman 

puitteissa;  
 
(c) -     sitä ei ole tuotu ETA-jäsenvaltion tai kolmannen valtion alueelta tai alueen osalta,  

joka on rajoittavien määräysten alainen afrikkalaisen hevosruton esiintymisen vuok-
si (3), tai 

- se on tuotu jäsenvaltion alueelta, joka on em. rajoittavien määräysten alainen ja on 
tutkittu hyväksyttävin tuloksin direktiivin 90/426/ETA 5. artiklan 3-kohdan mukai-
sesti ja ollut karanteeniasemalla ���..... / ��.. / ��.. ja ��. / ��.. / ��. 
välisenä aikana (3) 

- itä ei ole rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan/ 
- se on rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan ��.../���.�/��..(3) (4)  

 
(d) hevonen ei tule tilalta, joka on vastustettavien eläintautien vuoksi rajoittavien määräyk-

sien alainen, eikä ole ollut tekemisissä eläinten kanssa, jotka ovat tällaiselta tilalta peräi-
sin:  
- kuuden kuukauden aikana kun kyseessä on epäilty astumatauti, alkaen viimeisestä 

mahdollisesta tartuntapäivästä. Mikäli oriin epäillään saaneen tartunnan, vientikielto 
jatkuu kunnes ori on kastroitu,  

- kuuden kuukauden aikana kun kyseessä on räkätauti tai tarttuva aivo- selkäydintu-
lehdus, laskettuna päivästä jolloin sairastuneet/sairastunut hevoset/hevonen on teu-
rastettu,  

- näivetystaudin kyseessä ollessa, ennen kuin tautiin sairastuneet on teurastettu ja jäl-
jelle jääneiden reaktio kahteen kolmen kuukauden välein suoritettuun Cogginsin 
kokeeseen on ollut negatiivinen 

- kuuteen kuukauteen viimeisestä vesicular stomatitis -tapauksesta;  
- yhteen kuukauteen viimeisestä rabies-tapauksesta,  
- 15 vuorokauteen viimeisestä pernaruttotapauksesta,  
- 30 vuorokauteen, jos kaikki taudille alttiiseen lajiin kuuluvat tilalla olevat eläimet 

on teurastettu ja tilat desinfioitu, alkaen päivästä jolloin teurastus ja desinfiointi on 
suoritettu - pernaruton kohdalla noudatetaan 15 vuorokauden varoaikaa 

 
(e) sikäli kuin tiedän, hevonen ei ole ollut tekemisissä viimeksi kuluneiden 15 vuorokauden 

aikana hevosten kanssa, jotka kärsivät tarttuvasta taudista.  
 
(f) se oli tarkastusajankohtana siinä kunnossa, että se voidaan kuljettaa aiotulla matkalla di-

rektiivin 91/628/ETY (5) säännösten mukaisesti.  
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Päiväys:.......................................................... Paikka:�������������. 
 
 
Leima ja virkaeläinlääkärin allekirjoitus: 
 
 
 
 
 
 ................................................................................................................  

         (Nimenselvennys tekstaten ja eläinlääkärin virka-asema) 
 
 
 
 
____________________ 
(1) Ei vaadita, jos vienti- ja tuontivaltion välillä on olemassa kahdenvälinen sopimus (artik-

la 6, 90/426/ETA). 
(2) Voimassa 10 vrk. 
(3) Tarpeeton yliviivataan. 
(4) Rokotuspäivämäärä on merkittävä tunnistusasiakirjaan. 
(5) Tällä säännöksellä ei myönnetä eläinkuljetusten harjoittajille poikkeusta niille voimas-

saolevissa yhteisön säännöksissä asetetuista velvoitteista, erityisesti kun on kyse eläinten 
kuntoa kuljetuksen aikana koskevista vaatimuksista. 
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TERVEYSTODISTUS        LIITE B 
 
Tämä todistus on laadittava lomakkeelle, jossa on sama teksti sekä lähettävän että vastaanot-
tavan maan virallisella kielellä. Terveystodistuslomakkeet tilataan maa- ja metsätalousministe-
riön elintarvike- ja terveysosastolta 
 

Nro:....................................................  
Lähettävä jäsenvaltio: . .................................................................................................................  
Vastuullinen ministeriö: ...............................................................................................................  
Vastuullinen aluehallintoviranomainen: ......................................................................................  
 
I. Hevosten lukumäärä:........................................................................................................  
 
II. Hevosten tunnistaminen : 
Hevosten lukumää-

rä (1) 
laji: hevonen, aasi, muuli 

tms. 
Rotu, ikä, su-

kupuoli 
Tunnistusmenetelmä ja 

tunnistetiedot (2) 
 

    

(1) Teuraaksi aiotuilla eläimillä tunnistusmerkinnän laatu mainittava tässä. 
(2) Erillinen tunnistusasiakirja voi olla liitteenä edellyttäen, että tunnistusasiakirjan 

(esim. passi) numero on tässä mainittu 
 
 
Tunnistuskaavio (ei tarvitse täyttää jos mukana seuraa erillinen tunnistusasiakirja) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Etujalat takaa         Takajalat takaa 
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III. Hevosten lähtö- ja määräpaikka : 
 

Eläin/eläimet lähetetään  
mistä:...................................................................................................................................  

(Lähtöpaikka) 
 
mihin: .................................................................................................................................  

(määrävaltio ja -paikka ) 

 
Lähettäjän nimi ja osoite :...................................................................................................  
 
............................................................................................................................................  
 
Vastaanottajan nimi ja osoite : ............................................................................................  
 
............................................................................................................................................  

 
 
IV. Terveystiedot (a): 
 
Minä, allekirjoittanut, vakuutan että yllä mainittu/mainitut hevonen/hevoset täyttää/täyttävät 
seuraavat vaatimukset: 
 
(1) hevosessa/hevosissa ei ole tänään suoritetussa tutkimuksessa havaittu mitään sairauteen 

viittaavaa;  
 
(2) hevosta/hevosia ei ole suunniteltu teurastettavaksi minkään kansallisen tautivastustusoh-

jelman puitteissa;  
 
(3) -     sitä/niitä ei ole tuotu ETA-jäsenvaltion tai kolmannen valtion alueelta tai alueen  

osalta, joka on rajoittavien määräysten alainen afrikkalaisen hevosruton esiintymi-
sen vuoksi, tai 
se/ne on tuotu jäsenvaltion alueelta, joka on em. rajoittavien määräysten alainen ja 
on tutkittu hyväksyttävin tuloksin direktiivin 90/426/ETA 5. artiklan 3-kohdan mu-
kaisesti ja ollut karanteeniasemalla ������������������..... 
/ ��. ./ ��.. ja ��./��../��. välisenä aikana (b, c)  

- sitä/niitä ei ole rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan/ 
se/ne on rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan ��.../���.�/��..(b, c) 

 
(4) hevonen/hevoset ei/eivät tule tilalta, joka on vastustettavien eläintautien vuoksi rajoitta-

vien määräyksien alainen, eikä ole ollut tekemisissä eläinten kanssa, jotka ovat tällaisel-
ta tilalta peräisin:  
- kuuden kuukauden aikana kun kyseessä on epäilty astumatauti, alkaen viimeisestä 

mahdollisesta tartuntapäivästä. Mikäli oriin epäillään saaneen tartunnan, vientikielto 
jatkuu kunnes ori on kastroitu,  

- kuuden kuukauden aikana kun kyseessä on räkätauti tai tarttuva aivo- selkäydintu-
lehdus, laskettuna päivästä jolloin sairastuneet/sairastunut hevoset/hevonen on teu-
rastettu,  

- näivetystaudin kyseessä ollessa, ennen kuin tautiin sairastuneet on teurastettu ja jäl-
jelle jääneiden reaktio kahteen kolmen kuukauden välein suoritettuun Cogginsin 
kokeeseen on ollut negatiivinen 

- kuuteen kuukauteen viimeisestä vesicular stomatitis -tapauksesta,  
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- yhteen kuukauteen viimeisestä rabies-tapauksesta,  
- 15 vuorokauteen viimeisestä pernaruttotapauksesta,  
- 30 vuorokauteen, jos kaikki taudille alttiiseen lajiin kuuluvat tilalla olevat eläimet 

on teurastettu ja tilat desinfioitu, alkaen päivästä jolloin teurastus ja desinfiointi on 
suoritettu - pernaruton kohdalla noudatetaan 15 vuorokauden varoaikaa;  

 
(5) sikäli kuin tiedän, hevonen/hevoset ei/eivät ole ollut/olleet tekemisissä viimeksi kulu-

neiden 15 vuorokauden aikana hevosten kanssa, jotka kärsivät tarttuvasta- tai tartunta-
taudista.  

 
(6) se/ne oli/olivat tarkastusajankohtana siinä kunnossa, että se/ne voidaan kuljettaa aiotulla 

matkalla direktiivin 91/628/ETY (d) säännösten mukaisesti.  
 
 
V. Todistus on voimassa 10 päivää.  
 
 

Paikka.....................................................     Päiväys ...........................................................  
 
 

..................................................................................................  
Leima                                          Allekirjoitus 

    (Nimenselvennys tekstaten ja eläinlääkärin virka-asema) 
 
 
____________________ 
(a) Ei vaadita, jos vienti- ja tuontivaltion välillä on olemassa kahdenvälinen sopimus (artikla 6, 

90/426/EEC. 
(b) Tarpeeton yliviivataan. 
(c) Rokotuspäivämäärä on merkittävä tunnistusasiakirjaan 
(d) Tällä säännöksellä ei myönnetä eläinkuljetusten harjoittajille poikkeusta niille voimas-

saolevissa yhteisön säännöksissä asetetuista velvoitteista, erityisesti kun on kyse eläinten 
kuntoa kuljetuksen aikana koskevista vaatimuksista.  

 
 
 


