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Requirements for the importation of day-old live poultry from the 
United States into Suriname

For the importation of day-old live poultry into Suriname, importers must have a valid 
veterinary import permit, issued by the Veterinary Service of Suriname. Voor de import van

eendagskuikens naar Suriname moeten importeurs in het bezit zijn van een geldige veterinaire – 

importvergunning, afgegeven door de Veterinaire Inspectie van Suriname.  

On importation, the importer must submit a valid health certificate, issued by the 
Competent Veterinary Authority of the country of origin within a maximum of 15 
(FIFTEEN) days prior to exportation, containing at least the following information: Bij de

invoer dient te worden overlegd een ten hoogste 15 (VIJFTIEN) dagen voor de datum van invoer 

door de Competente Veterinaire Autoriteit van het land van herkomst afgegeven 

geldig gezondheidscertificaat, met ten minste de volgende informatie: 

• the number/ code of the health certificate
het nummer/ de code van het gezondheidscertificaat

• the product and the product identification;
het product en de identificatie daarvan;

• the country and zone of origin;
het land en de zone van oorsprong;

• the name, address and approval number of the farm of origin;
de naam, adres en registratiecode van de boerderij van oorsprong;

• the name and address of the exporter;
de naam en het adres van de exporteur;

• the name and address of the importer;
de naam en het adres van de importeur;

• the type of packaging and the number of packaging units;
het type verpakking en de hoeveelheid verpakkingseenheden;

• Health Statements:
Gezondheidsverklaringen:

• the poultry were kept in a country or zone free from infection with avian influenza
viruses in poultry since they were hatched;
de kuikens zijn vanaf het uitbroeden gehouden in een zone die vrij is van infectie met

aviaire influenza virussen in pluimvee;
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• the poultry were derived from parent flocks which had been kept in an avian influenza,
Newcastle Disease and Fowl Typhoid and Pullorum Disease free establishment for at least 21
days prior to and at the time of the collection of the eggs;
de kuikens zijn afkomstig van ouderdieren die geteeld/ gehouden zijn in bedrijven die door de

Competente Autoriteit erkend zijn als vrij van aviaire influenza, Newcastle Disease and Fowl Typhoid

and Pullorum Disease gedurende ten minste 21 dagen voor en tijdens het verzamelen van de eieren;

• the poultry are transported in new or appropriately sanitized containers;
de kuikens worden getransporteerd in nieuw en correct gedesinfecteerd verpakkingsmateriaal;

• the parent flock has not been vaccinated against avian influenza.
de ouderdieren zijn niet gevaccineerd tegen aviaire influenza.




