PŘÍLOHA 3
VZOR OSVĚDČENÍ O VÝJIMCE ZE SANITÁRNÍ KONTROLY LODÍ / OSVĚDČENÍ O SANITÁRNÍ KONTROLE LODI
Přístav: ……… Datum: ………
Toto osvědčení je záznamem o inspekci a 1) výjimce z uplatňování kontroly nebo 2) uplatněných kontrolních opatřeních
Jméno lodi nebo plavidla pro vnitrozemskou plavbu: ……………
Vlajka:………… Registrační číslo/číslo IMO: ………
V době inspekce byly nákladní prostory nenaloženy/ naloženy ……… metrickými tunami ……… nákladu
Jméno a adresa inspektora: ……………
Osvědčení o sanitární kontrole lodi
Osvědčení o výjimce ze sanitární kontroly lodi
Prohlédnuté prostory, [systémy a služby]
Kuchyň
Spižírna
Sklady
Nákladní prostory/náklad
Ubytovací prostory.
- posádka
- důstojníci
- cestující
- paluba
Pitná voda
Tekutý odpad
Balastní nádrže
Tuhý odpad a odpad ze zdravotnických
zařízení
Stojaté vody
Strojovna
Zdravotnická zařízení
Jiné konkrétní prostory – viz příloha
U prostor, které v daném případě na lodi
nejsou, uveďte „nejsou“ (anglicky „N/A“).

Zjištěné Výsledky
důkazy1 vzorků2

Kontrolované doklady

Uplatněná kontrolní opatření

Datum opětovné
inspekce

Poznámky o zjištěných
podmínkách

Zdravotnický deník
Lodní deník
Jiné

Nebyly zjištěny důkazy. Loď/plavidlo je osvobozena (o) od kontrolních opatření.
Uvedená kontrolní opatření byla uplatněna v níže uvedený den.
Jméno a funkce úředníka vystavujícího osvědčení: ………………………… Podpis a razítko: ……………………… Datum:………………
1
a) Důkazy o infekci či kontaminaci včetně vektorů ve všech stadiích růstu, živočišných zásobáren pro vektory, hlodavců a jiných druhů, které mohou být nositeli
lidských chorob, mikrobiologických, chemických nebo jiných rizik pro lidské zdraví, známek nevhodných hygienických opatření. b) Informace o případném výskytu u lidí
(uvede se v námořním prohlášení o zdravotním stavu).
2
Výsledky ze vzorků odebraných na palubě. Analýza musí být poskytnuta nejvhodnějšími prostředky veliteli lodi a v případě, že se požaduje opětovná inspekce,
místu nejbližší zastávky lodi, která odpovídá datu opětovné inspekce uvedenému na tomto osvědčení.
Osvědčení o výjimce ze sanitární kontroly lodí a osvědčení o sanitární kontrole lodi jsou platné nejvýše šest měsíců, jejich dobu platnosti však lze prodloužit o jeden
měsíc, pokud v přístavu nelze inspekci provést a nejsou důkazy o infekci či kontaminaci.
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PŘÍLOHA KE VZORU OSVĚDČENÍ O VÝJIMCE ZE SANITÁRNÍ KONTROLY LODÍ / OSVĚDČENÍ O SANITÁRNÍ KONTROLE LODI
Prohlédnuté prostory, zařízení,
systémy
Potraviny
Zdroj
Skladování
Příprava
Podávání
Voda
Zdroj
Skladování
Rozvod
Odpad
Uložení
Zpracování
Odstraňování
Bazény a lázeňská zařízení
Vybavení
Provoz
Zdravotnická zařízení
Vybavení a zdravotnické
prostředky
Provoz
Léky
Ostatní prohlédnuté prostory

Zjištěné
důkazy

Výsledky
vzorků

Kontrolované
doklady

Uplatněná kontrolní
opatření

Datum opětovné
inspekce

Poznámky o zjištěných
podmínkách

Tam, kde uvedené prostory nejsou, zapište „nejsou“ (anglicky „ N/A“).
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