Пам‘ятка для біженців з України, які привезли з собою своїх
домашніх тварин
B Україні існує ризик розповсюдження вірусу сказу. Тому необхідно звернути особливу
увагу на собак, котів і тхорів, які можуть бути переносниками вірусу сказу. Нижче
наведені вимоги, яким повинні відповідати домашні тварини, щоб мати право на в’їзд
відповідно до конкретних вимог в рамках особливого порядку.
Домашніми тварини визначені в Регламенті (ЄС) № 576/2013 та Регламенті (ЄС)
2016/429:
• Собаки, коти та тхори
• Птахи (крім домашньої птиці)
• Домашні кролики та гризуни
• Плазуни та амфібії
• Безхребетні (крім бджіл, молюсків і ракоподібних)
• декоративні водні тварини
Інші види не вважаються домашніми тваринами, навіть якщо їх
утримують як такі.

Cобаки, коти та тхори
Щоб ваша собака, кіт чи тхір відповідали вимогам щодо імпорту ЄС, необхідно
задокументувати наступне:




На тварину мітять мікрочіп, імплантований до вакцинації проти сказу.
Сказ, вакцинований вакциною, яка відповідає вимогам Додатку III Регламенту
2013/576, коли тварині було щонайменше 12 тижнів.
Принаймні через 30 днів після повної вакцинації від сказу та щонайменше за 3
місяці до виїзду з України, він був підданий тесту на титрування антитіл, який був
проаналізований в акредитованій ЄС лабораторії та має результат не менше 0,5
МО/мл..

Якщо ви не можете довести, що ваша собака, кіт чи тхір відповідають вищезазначеним
вимогам, негайно зверніться до відповідної ветеринарної служби, щоб можна було
вжити необхідних заходів для мінімізації ризику сказу. Це може включати ізоляцію та,
наприклад, вакцинацію тварини від сказу.
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Будь ласка, надішліть таку інформацію до компетентного ветеринарного органу (див.
додану форму), щоб вони могли ознайомитися з інформацією:
• Ваше ім‘я, адреса та контактна інформація (адреса електронної пошти та номер
мобільного телефону).
• Як довго тварина перебуває у вас і як за нею доглядали.
• Адреса місця, де тварина має бути ізольована до виконання вимог, у разі приватної
адреси також назва та контактні дані.
• Інформація про те, яким вимогам тварина НЕ відповідає на момент входу.
• Легко читані копії документів про тварин, щоб задокументувати вимоги, яким тварина
вже відповідає на момент вступу, наприклад, у вигляді файлів PDF або легко читаних
зображень. Однак переконайтеся, що файли зображень не стають занадто великими.
Будь ласка, негайно надішліть інформацію на
veterinaerabteilung@kiel.de
Важливо тримати свого вихованця в ізоляції, тобто подалі від контактів з іншими
тваринами та людьми, які не є частиною вашої родини. Собак можна тримати лише
на короткому поводку, а котів і тхорів постійно тримати в приміщенні. Забороняється
вводити тварин у домівки разом із собаками, котами чи тхорами, які не отримали
ефективну вакцинацію проти сказу.
Після перевірки ваших документів ми зв’яжемося з вами або з вказаною вами особою.

Правові основи:
Регламент (ЄС) 2016/429 Європейського парламенту та Ради від 9 березня 2016 року про хвороби тварин та внесення змін та
скасування деяких законів у сфері охорони здоров’я тварин («закон про здоров’я тварин») (ОВ L 84, 31.3.2016, стор. 1-208) у
поточній версії
РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 576/2013 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 12 червня 2013 року про некомерційний переміщення
домашніх тварин та скасування Регламенту (ЄС) № 998/2003 (ОВ L 178 від 28.3.2013). п. 1) у поточній версітор. 1-208) у поточній
версії
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