Dette skema skal udfyldes for hver hest som deltager i ved et FEI stævne eller pre-export
karantæne fra 12 april 2021 og indtil anden instruks fra FEI. Den kan udfyldes af ansvarlige person
(Person Responsible = PR),ejer eller kusk, eller deres groom, og skal vises til FEI veterinær som
udfører første undersøgelse ved ankomst. Mangelfuld udførelse, underskrift eller indgivelse af
formularen vil resultere i en bøde på CHF 400 pr. hest
Stævnenavn:

Stævne dato:

Hestens
navn:

FEI ID Nr.

PR (Kusk):

FEI ID Nr.

Jeg bekræfter, at ovenstående hest ikke viser nogen af følgende klinisk tegn:
•
•
•
•
•
•

nylig hoste af ukendt årsag
flåd fra næsen af ukendt årsdag
forstørrede lymfeknuder
feber (rektal temperature over 38.5oC)
nylig neurologiske symptomer af ukendt årsag
diarre

Jeg bekræfter at ovenstående hest:
• ikke er under undersøgelse for infektion med EHV (Equin Herpes Virus)
• ikke har været i kontakt med og/eller været i samme lokaler som en hest, der er under
mistanke eller skal undersøges for EHV infektion.
• Har fået taget temperatur inden afrejse og at temperaturen ikke oversteg 38,5 `C.
• Jeg bekræfter yderligere at hestens temperatur er blevet overvåget to gange dagligt i de
sidste 10 dage op til afrejsen og er behørigt noteret i temperatur-overvågningsskemaet
(bilag 1).
• Skønt det er tilladt for PR at overdrage udfyldelsen af denne erklæring (til fx groom),
forbliver PR ansvarlig for at overholde kravene.
• Enhver forfalskning af denne formular kan føre til åbning af en disciplinær procedure i
overensstemmelse med processen beskrevet i FEI`s generelle regler.
Underskrift
Navn med
blokbogstave
r:
Dato:
PR
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PR’s Repræsentant

1

Name of the Horse
Kontakt
tlf nr.
Kontakt
Tlf nr.
Kontakt
Tlf nr.

Person Responsible
Groom
Veterinær

Er min hest sund og rask?

Normal
almene
parametre:

Husk også at se efter:

Rektal temperatur:
36.5-38.5oC (98101F)

Flåd fra øjne og
næse

Hvor meget foder
og væske den har
indtaget

Respirations
frekvens: 8-15
vejrtrækning/min
Hjerte rytme:
25-45 slag/min

Hvordan hesten
står på benene

Ændring i konsistens og
antal af hestepærer

Hesten
almene
tilstand

Hvis din hest har feber eller viser det mindset tegn på sygdom skal den tilses af en
veterinær.

Dato

Temperatur
(morgen)
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Temperatur
(aften)

2

Noter

