Ветеринарні умови для ввезення домашніх тварин
з України на територію Чеської Республіки
I.
Відповідно до Регламенту (ЄС) № 576/2013 Європейського Парламенту та Ради про
некомерційні перевезення домашніх тварин та скасування Регламенту (ЄС) № 998/2003
в якості стандарту для ввезення собак, кішок і фредок (домашніх тхорів) з України на
територію ЄС за наступних умов






ідентифікація тварини за допомогою мікрочіпа (або татуювання, якщо здійснено
до 2. 7. 2011),
дійсна вакцинація проти сказу (тварина повинна бути мікрочіпована або
татуювання - обовязково перед вакцинацією від сказу),
серологічне обстеження на сказ (його можна провести не раніше, ніж через
30 днів з дати вакцинації проти сказу і не менше ніж за 3 місяці до дати
переміщення тварини на територію ЄС. Серологічне дослідження повинно
проводитися в лабораторії, схваленої ЄС. Мінімальний рівень захисних антитіл
проти сказу повинен бути приблизно дорівнює 0,5 МО / мл або вище.),
гармонізований ветеринарний сертифікат для в'їзду в ЄС, виданий офіційним
ветеринарним лікарем.
II.

Державна ветеринарна адміністрація дозволяє у зв'язку з винятковою ситуацією
в Україні в'їзд собакам, кішкам, фредкам (домашні тхори), які супроводжують своїх
власників / інших осіб з України і не відповідають вищевказаним умовам чинного
законодавства, за умови обовязкового виконання таких вимог.
З метою захисту території Чеської Республіки від занесення сказу (Чеська Республіка
без сказу з 2004 року) власникам / іншим особам наказано
1. забезпечити, щоб собаки, кішки і фредки (домашні тхори) розміщені на території
Чеської Республіки після вступу були в 10-денному карантині (карантин означає,
що тварина перебуває під постійним наглядом власника / іншої особи) за місцем
перебування,
2. забезпечити протягом 72 годин з дати в'їзду в Чеську Республіку клінічне
обстеження тварини приватним ветеринарним лікарем, щоб визначити, чи
проявляються у тварини клінічні ознаки сказу. Якщо це тварина ще не
ідентифікована, то приватний ветеринарний лікар тварину означить мікрочіпом.
Приватний ветеринарний лікар повинен записати дані тварини (принаймні: попис
і номер мікрочіпа) і видати документ про огляд,
3. забезпечити повторне клінічне обстеження тварини між п'ятим і десятим днем
карантину у приватного ветеринариного лікаря. Якщо у тварини немає клінічних
симптомів сказу, тварина буде вакцинована проти сказу і буде видано картку
щеплення або паспорт домашньої тварини,
4. передайте через приватного ветеринарного лікаря місцевому управлінню
Державної ветеринарної адміністрації заповнену анкету з інформацією про
тварину (додаток).
У разі, якщо тварина в карантині травмує людину, загине або проявляються ознаки
захворювання з нервовими симптомами, власник / інша особа зобов'язана без
зволікання організувати огляд тварини приватним ветеринарним лікарем.

