ПРОЦЕДУРА ВВОЗУ ДОМАШНІХ ТВАРИН ЯКІ СУПРОВОДЖУЮТЬ БІЖЕНЦІВ З
УКРАЇНИ

Предумова
Міністерство охорони здоров’я повідомило про виняткові заходи щодо в’їзду в країни ЄС, у
тому числі в Італію, домашніх тварин, які супроводжують біженців з України,
підкреслюючи, що в’їзд домашніх тварин, які супроводжують громадян з України, може
бути дозволено без попереднього запиту від власників тварин і, отже, без попереднього
отримання дозволу, передбаченого Регламентом (ЄС) 576/2013.
У разі перевірок на прикордонних пунктах в’їзду держави-члени ЄС повідомлятимуть
Міністерству охорони здоров’я дані щодо домашніх тварин, що перевозяться їх власниками:
тип, кількість, можлива ідентифікація, ім’я власника, адреса в Італії. Маючи цю інформацію,
Ветеринарний департамент запровадить усі заходи, необхідні для легалізації домашніх
тварин відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 576/2013.
Описана процедура стосується виключно домашніх тварин, які супроводжують
біженців з України.
Процедура
Щоб адаптувати в’їзд тварин до Італії з точки зору організації охорони здоров’я і відповідно
до Регламенту (ЄС) 576/2013, домашні тварини з України, які супроводжують біженців,
необхідно:
1) ідентифікувати за допомогою мікрочіпа;
2) вакцинувати від сказу.
1. Ідентифікація за допомогою мікрочіпа
Тварини, що в'їжджають, можливо, вже мають мікрочіп. У цьому випадку за
допомогою заповнення форми 1 потрібно отримати необхідні дані для реєстрації
тварин у Реєстрі домашніх тварин (AAA).
Якщо тварини, що в'їжджають, не мають ідентифікації, потрібно їх
ідентифікувати за допомогою мікрочіпа і отримати дані, необхідні для реєстрації в
Реєстрі домашніх тварин, за допомогою форми 1.
2. Вакцинація проти сказу
У разі відсутності доказів того, що тварина вакцинована від сказу, повинно
забезпечити вакцинацію. Важливо звернути увагу на наступні дані, які будуть введені
пізніше в AAA:
• назва вакцини та номер серії;
• дата вакцинації;
• дата повторної вакцінації.
Санітарні обмеження
Тварини, ідентифіковані таким чином та вакциновані проти сказу, якщо вони не мають
необхідного рівня антитіл, повинні бути поміщені в медичні умови вдома у власників.
Обробка від паразитів
Доречно, щоб:
а) собаки отримали обробку від екто- та ендопаразитів
б) коти отримали обробку від екто- та ендопаразитів

Вакцинація від інших захворювань
Крім вакцинації від сказу, якщо тварин буде розміщено в притулках, пансіонах, зоологічних
закладах, ці заклади перевірять, чи піддавати тварин імунізації проти інших патологій,
зокрема:
а) собак за допомогою семивалентної вакцини,
б) котів за допомогою тривалентної вакцини.
Кінець санітарних обмежень
До отримання подальших вказівок з боку Міністерства охорони здоров’я, за принципом
максимальної обережності, домашні тварини будуть утримуватися в будинку власника
протягом 6 місяців. Перевірку стану здоров’я та закінчення дії санітарних обмежень
здійснюватиме ветеринарний відділ через ветеринарного лікаря даної території
Додаток
Форма 1: реєстрація тварин у Реєстрі (AAA)

