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ZLECENIE NA WYKONANIE BADANIA w kierunku
wykrycia pałeczek Salmonella spp. zgodnie z normą
PN-EN ISO 6579-1:2017-04
1. DANE
Zleceniodawca:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
właściciel próby………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
płatnik/NIP…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
Zaznaczyć sposób przekazania sprawozdania z badań:
□ pocztą □ odbiorę osobiście □ e-mail

adres e-mail: ….....................................

Podmioty upoważnione do otrzymania wyniku oprócz klienta: ….......................................
próby zostały pobrane przez zleceniodawcę/ właściciela/ inspektora/ urzędowego lekarza
weterynarii*
w obecności……………………………….. data i godzina pobrania………………………….
Miejscie pobrania: ................................................................................................................
2.Oświadczenie Klienta
Za prawidłowe pobranie i transport próbek odpowiada zleceniodawca
..............podpis....................................
3. Rodzaj badania:
□ badanie właścicielskie
□ urzędowe rutynowe
4. Rodzaj i ilość próbek
l.p.

rodzaj materiału

Inne informacje dot. próby

* - niepotrzebne skreślić
** - wypełnia pracownik COVET laboratorium

Nr próby**
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Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać badanie w terminie do 2 tygodni.
W przypadku prób dodatnich termin wykonania badań może ulec zmianie.
W przypadku, gdy próba jest pobrana niezgodnie z zasadami pobierania materiału do
badań lub nie były zachowane właściwe warunki transportu, Laboratorium COVET ma
prawo odmówić przyjęcia materiału do badań.
Laboratorium na prośbę klienta podaje informacje na temat etapów badania drogą
mailową lub telefoniczną.
Laboratorium po wykonaniu badania i wydania wyniku nie przechowuje prób. Po wydaniu
wyniku, próby są usuwane zgodnie z wymogami dot. utylizacji odpadów biologicznych.
Zleceniodawca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za badania wykonywane w
Laboratorium COVET po przedstawieniu sprawozdania z badań oraz faktury dotyczącej
wykonanej usługi.
W przypadku wykonywania badań na prośbę klienta metodą inną niż podaje przepis
prawny, laboratorium informuje klienta o nieprzydatności wyniku w obszarze prawnym
Odbiór sprawozdania dostępny w siedzibie Laboratorium, odpis wysyłany jest drogą
elektroniczną.
Wszystkie wyniki klienta są udostępniane wyłącznie klientowi i osobom upoważnionym
przez niego i informacja o nich nie może być rozpowszechniana stronom
niezainteresowanym. Wyjątek stanowią badania, w których wyhodowano czynniki
chorobotwórcze podlegające zgłoszeniu (Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625 USTAWA z dnia 11
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z
późniejszymi zmianami)
Zleceniodawca w terminie 14 dni od momentu otrzymania wyniku może zgłosić skargę lub
reklamację.
Klient wyraża zgodę na podwykonawcę wybranego przez laboratorium w przypadku braku
możliwości wykonania badania przez laboratorium

WYPEŁNIA PRACOWNIK LABORATORIUM COVET
data i godzina dostarczenia próby do laboratorium……………………………………………………….
Właściwości ogólne próby:
□ pojemnik ..........................................................................
□ temperatura……….................................................................
□ uwagi…………………………………………………………………………..
□ przyjęcie materiału

…………………………………………
data i podpis zleceniodawcy

□ odrzucenie materiału

……………………………………...
podpis pracownik Laboratorium COVET

