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В'їзд собак, котів та тхорів з
України

Tiergesundheit

Кожен, хто в’їжджає в Німеччину зі своєю твариною з України і поки тут перебуває,
зобов’язаний про це повідомити та дотримуватися певних заходів.
1-й крок:
1. Використовуйте форму «Форма повідомлення про в’їзд домашніх тварин у
Тюрингію відповідно до Регламенту (ЄС) № 576/2013» (доступна за адресою:
https://zvl.jena.de →Документи → Здоров’я тварин та контроль захворювань тварин)
для реєстрації.
2. Надішліть заповнену форму на адресу info@zvl.thueringen.de
Відповідальний ветеринарний офіс зв’яжеться з вами, щоб обговорити, як діяти.
2-й Крок:
Будь ласка, дотримуйтесь наступних правил, поки не отримаєте детальну інформацію
від ветеринарної служби:
1. Завжди тримайте собаку чи кішку на вулиці на повідку довжиною не більше 2 м,
вони не повинні вільно бігати.
2. Тримайте тхорів тільки в приміщенні. Тхорів виводити на вулицю заборонено!
3. Ваша тварина не повинна мати жодних контактів з іншими тваринами або людьми,
окрім тих, що живуть в одному помешканні.
4. Не залишайте тварину без нагляду.
5. Негайно повідомте нам, якщо ваш вихованець тікає, поводиться агресивно, кусає
тварину чи людину, має надмірну слинотечу, мало п’є чи хворіє.
Електронна пошта: info@zvl.thueringen.de або телефон: 0364285409840 (у неробочий
час з ветеринарним офісом можна зв’язатися через рятувальний центр в Єні: 03641
4040)
3-й крок:
Оскільки Україна вважається країною ризику сказу, ваша тварина має бути поміщена
на карантин на певний період часу, який залежить від того, чи була тварина захищена
раніше від ризику сказу. Про подальші дії Вас повідомить ветеринарна служба. У
більшості випадків тварина може залишитися з вами, якщо ваше житло має сприятливі
для цього умови. Якщо тварин не допускають до вашого тимчасового житла, ваша
тварина повинна бути розміщена у спеціально обладнаному притулку для тварин.
Особливо:
Якщо ваша тварина вкусила людину, обов‘язково повідомте їй, навіть якщо травми
незначні, що ваша собака чи кіт походять із країни ризику сказу. Рану необхідно
негайно продезінфікувати. Кожен, кого вкусили, також повинен негайно звернутися за
медичною допомогою та зазначити, що існує ризик захворювання на сказ.
Якщо ваша тварина вкусила іншу тварину, повідомте її власника або ветеринара про
походження вашої тварини або про ризик захворювання на сказ і попросіть їх
зв’язатися з ветеринарним офісом, відповідальним за них, щоб дізнатися, як діяти
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