Sanitaire regels– Europashow – 2018 – Herning, Denemarken
Voor alle secties:
 alle tentoongestelde dieren moeten een officieel toegelaten identificatieteken van een EE lidstaat dragen. Voor de identificatie gelden de regels van de
verschillende lidstaten.
 Iedere fokker moet een gezondheidsverklaring afleveren bij het inkooien.
 alle vogelsoorten moeten uit een gebied komen waar gedurende minstens 30 dagen voor het transport naar de Europashow geen uitbraken geweest zijn
van Newcastle Disease of Aviaire Influenza. Dieren uit schutgebieden of risicozones mogen niet op de terreinen van het hallencomplex toegelaten worden.
 Dieren uit derde landen mogen niet verkocht worden.
Sectie hoenders: (hoenders, eenden, ganzen, parelhoenders, kalkoenen, fazanten, kwartels en patrijzen)


De dieren mogen niet afkomstig zijn van een fokkerij waar binnen de 30 dagen voor het transport Newcastle Disaese (ND) of vogelgriep is uitgebroken.



Alle hoenderachtigen (watervogels niet) moeten tegen Newcastle Disaese (ND) ingeënt zijn. Het vaccinatieattest moet de geldigheidsduur van de
vaccinatie vermelden.
De vaccinatie is pas geldig vanaf dag 28 na het enten tot het ogenblik dat er volgens de fabrikant opnieuw moet gevaccineerd worden (meestal 1 jaar voor
geïnactiveerde entstoffen). De entstof moet toegelaten zijn voor de betrokken diersoort en alle termijnen moeten gerespecteerd worden.
Pluimvee uit niet-vaccinerende landen mag tentoongesteld worden mits een toelating van hun veterinaire inspectiediensten.




Sectie duiven:



De dieren mogen niet afkomstig zijn van een fokkerij waar binnen de 30 dagen voor het transport Newcastle Disaese (ND), paramyxo of vogelgriep is
uitgebroken.
Duiven moeten gevaccineerd zijn tegen Paramyxovirose volgens de voorschriften van de fabrikant van het vaccin.

Om het werk van de organisatie te vereenvoudigen, moeten alle tentoonstellers verplicht de officiële documenten gebruiken.

Benodigde documenten voor de Europashow Herning 2018
Sectie

Denemarken

Pluimvee*

 Vaccinatieattest tegen Newcastle

Duiven

 Vaccinatieattest tegen Paramyxo

Konijnen

Cavia’s

 Verklaring op eer door de fokker dat
de dieren gezond zijn.
 Inenting tegen RHD 1&2 wordt ten
sterkste aangeraden

 Verklaring op eer door de fokker dat
de dieren gezond zijn.

EU landen, EU kandidaat lidstaten,
Noorwegen en Zwitserland

Derde landen

 Gezondheidsverklaring** door de eigen dierenarts,
inclusief vaccinatieattest tegen Newcastle
 Pluimvee uit Zwitserland en Noorwegen mag
tentoongesteld worden in een aparte hal
 Gezondheidsverklaring** door de eigen dierenarts
inclusief vaccinatieattest tegen Paramyxo

 Gezondheidsverklaring door de eigen dierenarts,
inclusief vaccinatieattest wanneer er entplicht is in
het land van herkomst
 Inenting tegen RHD 1&2 wordt ten sterkste
aangeraden

 Certificaat van een officiële staatsdierenarts,
inclusief een vaccinatieattest indien entplicht in
het herkomstland.
 Grensovergangsattest
 Inenting tegen RHD 1&2 wordt ten sterkste
aangeraden

 Gezondheidsverklaring** door de eigen dierenarts  Certificaat van een officiële staatsdierenarts
 Grensovergangsattest

*Pluimvee : hoenders, eenden, ganzen, parelhoenders, kalkoenen, fazanten, kwartels en patrijzen. Watervogels worden niet geënt.
** Gezondheidsverklaring: wordt tezamen met het inkooiformulier bezorgd door de organisatie.

