Warunki podróżowania z psami, kotami i fretkami do Wielkiej Brytanii
(opracował lek.wet. Andrzej Lisowski na podstawie oficjalnych materiałów
znajdujących się na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa Wielkiej
Brytanii www.defra.gov.uk ), uaktualnienie z dnia 3 stycznia 2012
1.
2.

Zwierzę musi być oznakowane poprzez mikroczip.
Zwierzę musi być zaszczepione p/wściekliźnie w wieku powyżej 3 miesięcy
życia szczepionką urzędowo dopuszczoną do stosowania.
3. Jeżeli zwierzę było zaszczepione p/wściekliźnie przed datą implantacji
mikroczipa to w dniu implantacji mikroczipa zwierzę musi być ponownie
zaszczepione p/ wściekliźnie.
4. Zwierzę musi posiadać czytelnie i uważnie wypełniony paszport.
5. Oprócz paszportu warto mieć ze sobą oryginał świadectwa szczepienia p/
wściekliźnie i oryginał wyniku badania krwi określającego poziom przeciwciał
p/ wściekliźnie.
6. Zwierzę może być przewożone do po upływie 21 dni od daty szczepienia.
7. Psy, koty i fretki w ciągu 6 miesięcy poprzedzających datę przekroczenia
granicy Wielkiej Brytanii nie mogą przebywać poza krajami Unii Europejskiej.
8. Przed przekroczeniem granicy Wielkiej Brytanii psy muszą być poddane
kuracji przeciw tasiemczycy preparatami zawierającymi praziquantel na 24-120
godzin przed, oraz kuracji przeciw kleszczom 24 – 48 godzin przed. Obroże
przeciw kleszczowe nie są uznawane.
9. Psy, koty i fretki mogą być wwiezione do Wielkiej Brytanii tylko uprawnionymi
drogami i tylko poprzez uprawnionych przewoźników. Psów, kotów i fretek nie
wolno wwozić do Wielkiej Brytanii prywatnymi łodziami, statkami czy też
prywatnymi samolotami.
10. Psy następujących typów ras nie mogą być wwożone do Wielkiej Brytanii
(patrz załącznik)
11. Typu Pit Bull
12. Typu Dog Argentyński
13. Typu Fila Braziliero
14. Typu Japoński Tosa
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INFORMACJA
Zasady przywozu psów i kotów do Szwecji
Warunki podstawowe dla wszystkich państw członkowskich:
Identyfikacja
zwierzęcia
przy
użyciu
w rozporządzeniu normy ISO) lub tatuażu;

mikroczipu

(spełniającego

określone

Szczepienie przeciwko wściekliźnie przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta
szczepionki;
Paszport zawierający powyższe dane.
Dodatkowe wymagania wewnętrzne dla Szwecji:
Psy i koty z państw wymienionych w Załączniku II, w części B (pozostałe państwa
członkowskie i kraje EFTA) oraz w części C (kraje niskiego ryzyka) rozporządzenia
998/2003/EWG:
Mogą być przewożone po upływie 21 dni od daty szczepienia.
Muszą zostać poddane odrobaczaniu przeciwko Echinococcus spp., przeprowadzonemu
przez lekarza weterynarii w ciągu 10 dni przed planowanym przemieszczeniem
zwierzęcia, przy użyciu preparatu zawierającego praziquantel lub epsiprantel.
Spełnienie obydwu powyższych warunków musi być potwierdzone w paszporcie lub
w świadectwie zdrowia zwierzęcia.
Psy i koty z krajów nie wymienionych w żadnym z załączników do Rozporządzenia
998/2003/EWG (sklasyfikowanych jako kraje wysokiego ryzyka) muszą:
Być zaopatrzone w zezwolenie na przywóz, oznakowane, odrobaczone i odbyć
kwarantannę.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.sjv.se lub pod numerem
telefonu w Ministerstwie Rolnictwa Szwecji: +46-36-155000.

