Dokumenty obowiązujące przy przemieszczaniu zwierząt towarzyszących do krajów Unii
Europejskiej:



tylko pies, kot i fretka definiowane są jako „zwierzęta towarzyszące” i tylko zwierzętom tych trzech
gatunków wystawia się paszport i tylko w stosunku do tych zwierząt wymaga się szczepień przeciwko
wściekliźnie



w paszporcie powinny znaleźć się wszystkie dane dotyczące właściciela i zwierzęcia



pies, kot, tchórzofretka powinny być trwale oznakowane - tylko czip lub tatuaŜ



numer czipu / tatuaŜu musi być wpisany / wklejony do paszportu



po krajach UE mogą podróŜować zwierzęta w wieku powyŜej 3 miesięcy i zaszczepione przeciwko
wściekliźnie



Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2005 r. nr 2005/91/WE ustanawiająca okres , po którym szczepienie
przeciwko wściekliźnie uwaŜa się za waŜne, ustala ten czas na 21 dni ( dotyczy to tylko pierwszego
szczepienia), tak więc dopiero po 3 tygodniach od pierwszego szczepienia pies, kot, fretka moŜe
wyjechać. W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach rocznych,
szczepienie uzyskuje waŜność w dniu podania.

UWAGA!!! Jeśli przekroczy się ten termin to szczepienie po przekroczeniu tego terminu liczy się znowu jako
pierwsze! Podobnie w przypadku niemoŜności udokumentowania poprzedniego szczepienia.


waŜna jest właściwa kolejność – najpierw oznakowanie zwierzęcia, potem szczepienie przeciwko
wściekliźnie!!!! Proszę we wpisie w paszporcie zachować odstęp przynajmniej jednego dnia pomiędzy
tymi czynnościami. Data zaczipowania / tatuowania musi być przynajmniej o jeden dzień wcześniejsza
od daty szczepienia. Szczególnie uczulone są na to francuskie, skandynawskie i brytyjskie słuŜby.

 Irlandia, Malta, Szwecja, Wielka Brytania do 30 czerwca 2010 r. wymagają badania poziomu
przeciwciał po szczepieniu przeciwko wściekliźnie, przy czym przed wyjazdem





do Wielkiej Brytanii, Irlandii i Malty krew do badania pobiera się najwcześniej po 30 dniach od
szczepienia i po uzyskaniu pozytywnego wyniku ( miano powyŜej 0,5 IU/ml) naleŜy odczekać 6 m-cy,
po tym czasie zwierzę moŜe wyjechać



do Szwecji krew naleŜy pobrać najwcześniej po upływie 4 miesięcy jednak przed upływem roku od
ostatniego szczepienia przeciwko wściekliźnie, tu moŜna wyjechać zaraz po otrzymaniu pozytywnego
wyniku

dodatkowo Finlandia, Irlandia , Szwecja, Malta i Wielka Brytania do dnia 30 czerwca 2010 r.
wymagają dodatkowych gwarancji w odniesieniu do kleszczy i bąblowicy, i tak:


Malta, Irlandia, Wielka Brytania- odrobaczanie i profilaktyka przeciwkleszczowa na 24-48
godzin przed wyjazdem



Finlandia- odrobaczanie przynajmniej na 30 dni przed wyjazdem, nie później, preparatem
zawierającym praziquantel lub epsiprantel



Szwecja- odrobaczenie w ciągu 10 dni przed wyjazdem, preparatem zawierającym praziquantel
lub epsiprantel





UWAGA!!! Odrobaczanie i profilaktyka przeciwkleszczowa kaŜdorazowo muszą być wpisane do
paszportu i poświadczone pieczątką i podpisem lekarza weterynarii.

kaŜdorazowo na 24 godziny przed wyjazdem naleŜy przeprowadzić badanie kliniczne zwierzęcia i
poświadczyć to wpisem w sekcji IX paszportu

Wiele pytań rodzi sprawa legalizacji paszportu ( sekcja X). Legalizacji dokonuje powiatowy lekarz weterynarii.
Dyrektywa nie precyzuje jednak kiedy naleŜy jej dokonywać. Ogólna zasada mówi, Ŝe legalizacja jest potrzebna
w przypadku wyjazdu poza kraje Unii a w przypadku krajów unijnych konieczna jest tylko, jeśli dany kraj tego
wymaga. Jako, Ŝe nie ma informacji, które kraje mają takie wymagania, nie jest błędem dokonanie legalizacji
przed wyjazdem do któregokolwiek kraju. Natomiast nie jest niczym uzasadnione dokonywanie legalizacji
paszportu przed kaŜdym wyjazdem. Ponowną legalizację moŜna rozwaŜyć w przypadku zmiany właściciela i
pojawienia się wielu nowych wpisów od pierwszej legalizacji.

Dokumenty dla psów i kotów wyjeŜdŜających poza kraje Unii Europejskiej:



podstawowym dokumentem jest w tym przypadku świadectwo zdrowia, które wypełnia się na podstawie
danych z paszportu z wpisanym ostatnim szczepieniem przeciwko wściekliźnie , bądź aktualnego
zaświadczenia o szczepieniu i badania klinicznego



świadectwo zdrowia wystawia powiatowy lekarz weterynarii



wyjeŜdŜać mogą zwierzęta zaszczepione przeciwko wściekliźnie



Stany Zjednoczone dopuszczają przywóz zwierząt poniŜej 3 miesiąca Ŝycia nieszczepionych przeciwko
wściekliźnie, naleŜy wtedy na świadectwie zdrowia umieścić wpis w języku angielskim, Ŝe zwierzę jest
za młode na szczepienie



Białoruś coraz częściej zwraca uwagę na zachowanie terminu 21 dni uzyskania waŜności pierwszego
szczepienia przeciwko wściekliźnie przy wwozie psa, kota na teren ich kraju

Dokumenty towarzyszące zwierzętom przywoŜonym do Polski



Polska nie zezwala na przywóz psów, kotów, fretek w wieku poniŜej 3 miesiąca Ŝycia



z krajów unii - paszport, trwałe i czytelne oznakowanie, aktualne szczepienie przeciwko
wściekliźnie



z krajów trzecich- trwałe i czytelne oznakowanie, świadectwo zdrowia, którego wzór jest
zawarty w Decyzji Komisji z dnia 1 grudnia 2004 r. Nr 2004/824/WE ustanawiającej
wzorcowe świadectwo zdrowia dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów
i fretek z państw trzecich do Wspólnoty, szczepienie przeciwko wściekliźnie

 Republika San Marino, Szwajcaria, Norwegia, Lichtenstein- posługują się paszportami
zamiast świadectwa zdrowia

 zwierzęta przywoŜone m.in. z Białorusi i Rosji nie podlegają badaniu miareczkowania
przeciwciał przeciwko wściekliźnie
 wszystkie kraje, z których nie obowiązuje miareczkowanie wymienione są w części C
załącznika II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 998/2003- Uwaga!!! w
załączniku tym nie ma Ukrainy.
 psy, koty, fretki wjeŜdŜające z Ukrainy - podlegają badaniu miareczkowania przeciwciał
przeciwko wściekliźnie, które naleŜy wykonać na próbce krwi pobranej co najmniej 30 dni po
szczepieniu i 3 miesiące przed przemieszczeniem
 jeŜeli zwierzę wyjeŜdŜa z Polski na Ukrainę i wiadomo, Ŝe będzie wracać do Polski, to przed
wyjazdem naleŜy wykonać badanie miareczkowania przeciwciał. Wynik badania trzeba
wpisać do paszportu. Nie jest w tym przypadku jednak wymagany okres 3 miesięcy od badania
do wjazdu zwierzęcia na teren UE. Dotyczy to równieŜ wjazdu do Polski z innego kraju
tranzytem przez Ukrainę.

Inne zwierzęta nie będące psem, kotem lub fretką



królikom, świnkom morskim, chomikom, myszoskoczkom, Ŝółwiom błotnym i innym zwierzętom, które
nie są psem, kotem lub fretką nie wystawia się paszportu



przemieszczanie tych zwierząt na terenie UE nie podlega Ŝadnym wymogom w odniesieniu do
wścieklizny, nie ma zatem obowiązku szczepienia ich przed wyjazdem



zwierzęta te muszą być transportowane w odpowiednich kontenerkach, zapewniających im
bezpieczeństwo, wodę i pokarm na czas podróŜy oraz umoŜliwiających utrzymanie czystości



nie wymaga się świadectwa zdrowia dla tych zwierząt, honorowana jest ustna deklaracja
właściciela/opiekuna, Ŝe zwierze jest zdrowe JednakŜe nie jest błędem wystawienie przez lekarza
weterynarii zaświadczenia o stanie zdrowia wyjeŜdŜającego zwierzęcia.

W kaŜdym przypadku i niezaleŜnie od gatunku moŜna przemieszczać tylko zwierzęta klinicznie zdrowe i zdolne do
podróŜy.
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