שאלון מקדים לביקור וטרינר מטעם קנט  -שחיטה דחופה
בהיווצר הצורך להוציא בעל חיים מבוטח לשחיטה דחופה עליך להודיע מיידית לקנט בטרם הוצאת בעל
החיים לשחיטה .לשם טיפול בפנייתך ,להלן שאלון קצר שמטרתו לייעל את העבודה ולהבטיח שווטרינר
קנט יגיע לבדוק אך ורק בעל חיים שאכן עומד בקריטריונים לביצוע שחיטה דחופה לפי תקנות מחלות בעלי
חיים (שחיטת בהמות) ,תשכ"ד 4691-ולפי נהלי השירותים הוטרינריים לטיפול בבהמה רובצת.
הנך מתבקש למלא את השאלון במלואו ביחס לכל בעל חיים בנפרד ולהעבירו לווטרינר קנט בטרם הוצאת
בעל החיים לשחיטה .בסיום הליך הוצאת הפרה לשחיטה יש לצרף אישור מאת וטרינר בית המטבחיים
לפיו הוא בדק את בעל החיים ומצא כי לא יוכל מטעמי בריאות לעמוד בתקופת ההחזקה המינימאלית
הקבועה בחוק ( 41שעות).
פרטי המגדל והבהמה:
שם המבוטח_______________ :

ישוב_________________ :

תאריך _____________ :מספר זהות לבקר (או אחר אם טרם סומן)_______________ :



הסיבה לשחיטה :מחלה  /פציעה  /אחר___________________________ (פרט שם מחלה)
האם מדובר בבהמה רובצת*?

כן  /לא

* בהמה רובצת היא בהמה שאין ביכולתה לקום בכוחות עצמה במשך  11השעות האחרונות או שניתן
אישור וטרינר כי לא תצליח לקום בכוחות עצמה במהלך  11השעות הקרובות.
אם מדובר בבהמה רובצת ,אנא ענה על השאלות הבאות:


האם ניתנה הודעה ללשכה הוטרינרית המחוזית על זיהויה של הבהמה כרובצת בטופס דיווח
מתאים? כן  /לא

[אם כן ,אנא צרף את העתק הטופס].



האם ניתן אישור וטרינר לביצוע שחיטה דחופה לבהמה רובצת ,הכולל נסיבות המקרה וההצדקה
למתן היתר חריג להובלת בהמה רובצת? כן  /לא
[אם כן ,אנא צרף את העתק הטופס (ש.ו.])91 .



האם ניתן אישור מנומק בכתב מאת מנהל השירותים הוטרינריים להובלת בהמה רובצת? כן  /לא
[אם כן ,אנא צרף העתק האישור].

אם מדובר בבהמה שאינה


רובצת ,אנא ענה על השאלות הבאות:

מהי הסיבה לביצוע שחיטה דחופה :סבל בל ישוער  /צפויה תמותה בשעות הקרובות /
אחר__________________.



האם ניתן אישור וטרינר לפיו מצב בעל החיים מחייב שחיטה דחופה? כן  /לא
[אם כן ,אנא צרף את העתק הטופס(ש.ו.] )91 .



האם ניתנה הודעה ללשכה הוטרינרית על ביצוע שחיטה דחופה? כן  /לא

