Просимо до Вашої уваги.
Інформація для біженців.
Особливі рішення щодо собак та котів.
Цей інформативний лист призначений для того, щоб
забезпечити належний догляд за тваринами, яких ви
привозите з собою, і дотримання встановлених стандартів
ЕС щодо здоров’я тварин у випадку собак, котів та тхорів
(фредки).
До цих тварин застосовуються спеціальні правила щодо
сказу, щоб запобігти поширенню цієї хвороби. Сказ також
небезпечний для людини. Він може передаватися через
слину тварин, якщо не має вакцинації. Захворювання майже
завжди закінчується летальним результатом, коли воно
вибухає.
Що слід враховувати. Якщо ви привезли з собою
домашніх тварин з України, і перебуваєте в спільному житлі
– негайно повідомте про це на місці.
Якщо ви взяли з собою собак чи котів – ми разом з вами
заповнимо анкету про статус щеплення від сказу. Якщо у
вас є доказ вакцинації або подібні документи щодо доказу
вакцинації проти сказу – будь ласка, здайте їх разом з
анкетою.
Якщо ви перебуваєте в приватному житлі та привезли з
собою та котів – будь ласка, зв’яжиться з Відділом контролю
харчових продуктів та охорони здоров’я тварин за
телефоном 0561787-3336. Будь ласка, не забудьте вказати

своє повне ім’я та адресу приватного житла, а також спосіб
зв’язку з вами чи з вашим гостьовим житлом по телефону.
Що станеться з моєю твариною? Собаки та коти.
Ветеринарні органи встановлять статус вакцинації на основі
ваших записів та інформації про тварину. Собаки та коти, які
не були щеплені проти сказу будуть вакциновані, позначені
мікрочіпом, та оформлені Паспортом домашньої тварини.
Якщо ви перебуваєте в спільному житлі – то щеплених
собак та котів тимчасово відвезуть до прийомного будинку
разом з вами, або окремо.
Якщо ви перебуваєте в приватному приміщенні - тварини
можуть залишатися там за умови що обстеження офіційного
ветеринара буде можливим, і тварина буде утримуватись
подалі від людей і тварин протягом 3 тижнів. Надалі
проводиться вакцинація від сказу ідентифікація за
допомогою мікрочіпа, та видача паспорта тварини ЕС.
Ви і ваше оточення також маєте можливість зробити
щеплення від сказу як запобіжний захід. Повідомляйте, будь
ласка, коли ви надаєте дані нам про своїх собак та котів за
телефоном 0561787-3336
Ви не понесете жодних витрат у результаті зазначених
заходів.
Інші домашні тварини, наприклад, гризуни, птахи, тощо
вакцинації від сказу не потребують. Якщо ви перебуваєте в
спільному житлі – повідомте про тварин адміністрації
будинку.

