
  

  
KÄSKKIRI 
 
 

                                              22.03.2017 nr 58 

 

Põllumajandusministri 8. juuli 2005. a määruse nr 79 „Nõuded zoonooside seire 
korraldamise kohta“ ja põllumajandusministri 13. juuni 2007. a määruse nr 91 
„Veterinaar- ja Toiduameti põhimäärus“ paragrahvi 8 lõike 2 alusel: 
 

1. Kinnitan kaaskirja ning kaaskirja lisalehe vormi  metsloomade marutaudivastase 

vaktsineerimise programmi raames rebastel ja kährikkoertel võetud proovide 

uuringutele saatmiseks Veterinaar-ja Toidulaboratooriumisse (lisatud). 

 

2. Kaaskirja lisalehte on lubatud kasutada ühe jahimehe poolt konkreetse lepingu 

(kas siis marutaudi riskiloomadelt proovide kogumise lepingu või tervetelt 

loomadelt metsloomade suukaudse vaktsineerimise järelkontrolli lepingu) raames 

samaaegselt veterinaarkeskusele edastatud proovide saatmiseks Veterinaar ja-

Toidulaboratooriumisse. 
 

3. Vanu kaaskirja vorme on lubatud kasutada kuni olemasolevate varude 

lõppemiseni. 
 

4. Käskkirja täitmise eest vastutab Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht. 

 

Proovide kaaskirja ning kaaskirja lisalehe 
vormi kinnitamine metsloomade 
marutaudivastase vaktsineerimise 
programmi uuringuteks rebastel ja 
kährikkoertel 

 

  
  

 

  

  

  

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Olev Kalda 

Peadirektori asetäitja 

 

 

 
Teadmiseks: 1) Loomatervishoiu-, loomakaitse- ja söötade osakond 
          2) Veterinaarkeskused 
          3) Veterinaar- ja Toidulaboratoorium 



   Lisaleht nr _____ metsloomade vaktsineerimise programmi uuringute kaaskirjale nr _________ 
 

Metslooma andmed          Proovi nr:             Proovi registr. nr  laboris: 

Loomaliik:                kährik                                                                rebane 

Arvatav vanus:                 noor                      täiskasvanu                   teadmata 

Sugu:               emane                   isane                              teadmata 

Looma küttimise/ 
leidmise koht 

vald  

muu  

Täiendavad epidemioloogilised andmed 

Küttimise/leidmise kuupäev:  Märkused:  

       Leitud surnuna                          Kütitud marutaudi riskiloom                               Kütitud terve loom   

Laborisse saadetud uurimismaterjal 

     Pea                          Veri/vereseerum 
 

Metslooma andmed          Proovi nr:             Proovi registr. nr  laboris: 

Loomaliik:                kährik                                                                rebane 

Arvatav vanus:                 noor                      täiskasvanu                   teadmata 

Sugu:               emane                   isane                              teadmata 

Looma küttimise/ 
leidmise koht 

vald  

muu  

Täiendavad epidemioloogilised andmed 

Küttimise/leidmise kuupäev:  Märkused:  

       Leitud surnuna                          Kütitud marutaudi riskiloom                                Kütitud terve loom   

Laborisse saadetud uurimismaterjal 

     Pea                          Veri/vereseerum 
 

Metslooma andmed          Proovi nr:             Proovi registr. nr  laboris: 

Loomaliik:                kährik                                                                rebane 

Arvatav vanus:                 noor                      täiskasvanu                   teadmata 

Sugu:               emane                   isane                              teadmata 

Looma küttimise/ 
leidmise koht 

vald  

muu  

Täiendavad epidemioloogilised andmed 

Küttimise/leidmise kuupäev:  Märkused:  

       Leitud surnuna                           Kütitud marutaudi riskiloom                               Kütitud terve loom   

Laborisse saadetud uurimismaterjal 

     Pea                          Veri/vereseerum 
 

Metslooma andmed          Proovi nr:             Proovi registr. nr  laboris: 

Loomaliik:                kährik                                                                rebane 

Arvatav vanus:                 noor                      täiskasvanu                   teadmata 

Sugu:               emane                   isane                              teadmata 

Looma küttimise/ 
leidmise koht 

vald  

muu  

Täiendavad epidemioloogilised andmed 

Küttimise/leidmise kuupäev:  Märkused:  

      Leitud surnuna                            Kütitud marutaudi riskiloom                               Kütitud terve loom   

Laborisse saadetud uurimismaterjal 

     Pea                          Veri/vereseerum 

 



METSLOOMADE MARUTAUDIVASTASE VAKTSINEERIMISE PROGRAMMI 
RAAMES TEOSTATAVATE UURINGUTE KAASKIRI NR  ________________ 

 

TÄIDETAKSE VETERINAARKESKUSES 
Proovi(de) 
registr. nr.: 

TÄIDETAKSE LABORIS 

Veterinaarkeskuse 
nimetus: 

  

Tellitavad uuringud:  Laborisse saabumise aeg: 

   Hammaste uurimine markeri olemasolule  

   Marutaudi antikehade uurimine Vastuvõtja nimi ja allkiri: 

   Uurimine marutaudi viirusele  

 

Metslooma andmed          Proovi nr:             Proovi registr. nr laboris: 

Loomaliik:                kährik                                                                rebane 

Arvatav vanus:                 noor                      täiskasvanu                   teadmata 

Sugu:               emane                   isane                              teadmata 

Looma küttimise/ 
leidmise koht 

maakond  

vald  

muu  

Täiendavad epidemioloogilised andmed 

Küttimise/leidmise 
kuupäev: 

 Märkused:  

    Leitud surnuna                                  Kütitud marutaudi riskiloom                            Kütitud terve loom   

Laborisse saadetud uurimismaterjal 

     Pea                          Veri/vereseerum 
 

Proovi(d) veterinaarkeskusele edastanud isik: 

Nimi:  

Aadress:   

Telefon:  

Allkiri:  

Looma(d) küttinud 
/leidnud isik (nimi, 
aadress, telefon)* 

 

Proovi(d) veterinaarkeskuses vastuvõtnud isik: Proovi(de) saabumise kuupäev: 

Nimi:  

Telefon:  

Allkiri:  

Kaaskirja vormistaja 
(nimi, telefon, 
allkiri)** 

 

 
* Täita juhul, kui proovi veterinaarkeskusesse toimetanud isik ei ole sama looma küttinud/leidnud isikuga 
** Täita juhul, kui proovi veterinaarkeskuses vastuvõtnud  isik ei ole sama kaaskirja vormistanud isikuga 


