Przyjęto pocztą / bezpośrednio*

Formularz nr PO-02/F09 z dnia 02.01.2015

....................................................
dostarczył

Zlecenie nr ..........
dotyczące badań laboratoryjnych w ramach monitoringu lub zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
1. Liczba próbek: ..................

2. Gatunek badanych zwierząt: ...................................

3. Miejsce pochodzenie próbek: .................................................
Numer
nadany w
PPP
1

4.Powiat: ......................................

Badane cechy**
2

3
Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi
enzootycznej białaczki bydła.
Metoda immunoenzymatyczna ELISA
Obecność przeciwciał przeciwko Brucella spp.
Metoda odczynu kwaśnej aglutynacji płytowej
(OKAP)
Obecność przeciwciał przeciwko Brucella spp.
Metoda odczynu kwaśnej aglutynacji
probówkowej (OA)
Obecności przeciwciał przeciwko Brucella spp.
Metoda odczynu wiązania dopełniacza (OWD)

Obecność przeciwciał przeciwko wirusowi
klasycznego pomoru świń.
Metoda immunoenzymatyczna ELISA
Obecność przeciwciał przeciwko Coxiella
burnetii.
Metoda immunoenzymatyczna ELISA

Liczba próbek

Metoda***
4

5

6

PB-09/L edycja 8 z dnia 23.06.2015
opracowana na podstawie instrukcji
producentów testów.
Instrukcja GLW Nr GIWpr-0201032/2016 z dnia 11 października 2016r.
Instrukcja Nr 27/2003 Głównego Lekarza
Weterynarii z dnia 25.06.2003 r.
Nr GIWzVII.420/lab-4/2003
Instrukcja nr 26/2003 Głównego Lekarza
Weterynarii z dnia 25.06.2003 r. Nr
GIWzVII.420/lab-3/2003
Instrukcja Nr 28/2003 Głównego Lekarza
Weterynarii z dnia 25 czerwca 2005r. Nr
GIWzVII.420/lab-5/2003
PB-10/L edycja 4 z dnia 27.01.2014
opracowana na podstawie instrukcji
producentów testów.
Instrukcja GLW Nr GIWpr-0201021/2016 z dnia 10 sierpnia 2016r.
Instrukcja Głównego Lekarza
Weterynarii Nr GIWpr-02010-16/2015 z
dnia 28 października 2015r.

5. Cel badania: badanie monitoringowe / badanie po wyniku wątpliwym / badanie po poronieniu / inny*:
....................................................................

6.

ORP1)

7. Dodatkowa dokumentacja: protokół pobrania próbki, świadectwo miejsca pochodzenia, pismo przewodnie
/ inna*: ..............................................................................................................

8. Próbki pobrane przez ....................................................................data pobrania ..................... zgodnie z
........................................................................................................................................

9. Data przekazania próbek do ZHW: .......................................................................................
10. Przydatność próbek do badań: tak / nie* ..................................................................................
11. Termin realizacji zlecenia ........................................................................................................
12. Sposób przekazania wyniku: poczta, e-mail, fax, osobiście*
13. Niepewność wyniku podawana jest, gdy: takie wymaganie jest w metodzie / jest istotna dla miarodajności wyników lub ich
zastosowania / dodanie bądź odjęcie wartości niepewności spowoduje, że wartość wyniku będzie równa lub przekroczy wartość
graniczną / na życzenie Zleceniodawcy (zakreślić właściwe, jeśli Zleceniodawca wyrazi takie życzenie).

14. Uwagi .......................................................................................................................................
..............................................
Zleceniodawca, podpis

...........................................
z upoważnienia Wykonawcy, podpis

Uwagi (w trakcie realizacji zlecenia) ..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................
*niepotrzebne skreślić
** w kolumnie nr 2 oznaczyć symbolem „x” które badania wykonać
Sprawdził:
*** w kolumnie nr 5 oznaczyć symbolem „x” akredytowane metody badań
1) ORP – obszar regulowany prawnie, wpisać T - tak, N –nie
...................................................
podpis

