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Sytuacje, kiedy ,udaj c si w podró poza granice
kraju, decydujemy si zabra ze sob zwierz , nie
nale do cz stych a je li ju nosimy si z takim
zamiarem to zazwyczaj nie wiadomo, od czego
zacz
przygotowywanie takiej wyprawy. Sprawa
jest prostsza ni mog oby si wydawa ! Wystarczy
jedynie przebrn
przez naprawd zadziwiaj co
sprawne tryby weterynaryjno- biurokratycznej
machiny. Porównuj c do naszych, „ludzkich”,
formalno ci, te zwierz ce s znikome. Postanowi am
je nieco przybli , w skrócie przedstawiaj c
niezb dne czynno ci. Podaj tak e linki do stron, na
których znajdziecie Pa stwo bardzo dok adne
informacje na temat wymaga ,jakie nale y spe ni ,
przy wywozie zwierz t do poszczególnych krajów
UE i nie tylko.
Przechodz c do szczegó ów… najwa niejsza
sprawa to nie zostawia nigdy za atwiania tych
formalno ci na koniec. To najcz stszy b d ,który
do mocno komplikuje plany. Zacznijmy od tego
e zwierz , niezale nie od kierunku wyprawy musi
posiada :
1.Czip
2.Wa ne szczepienie przeciwko w ciekli nie

przed samym wyjazdem-to ju nie ma tak du ego
znaczenia. Wszystko razem czyli wszczepienie czipa,
zaszczepienie przeciwko w cikliznie i za enie
paszportu trwa ok. pó godziny czyli naprawd
krótko. Istotne jest by pami ta , e paszport jest
wa ny, póki szczepienia przeciwko w ciekliznie s
wykonywane terminowo czyli co do dnia
zaznaczonego w paszporcie, w przeciwnym razie
paszport traci wa no i odzyskuje j dopiero 3
tygodnie po wykonaniu szczepienia.
S kraje, jak np.Wielka Brytania, Irlandia, Malta,
Szwecja , do których podró do tej pory wymaga a
nieco wi cej przygotowa , jak np.badania surowicy
krwi na poziom przeciwcia przeciwko wirusowi
cieklizny. Wykonuje si je miesi c po szczepieniu
przeciwko w ciekliznie. Pobran krew wysy amy do
Pa stwowego Instytutu Weterynarii w Pu awach,
gdzie jest ona badana. Na wynik czeka si ok. 10
dni. Koszt takiego badania to ok. 160,00z i ponosi
go w ciciel zwierz cia. W przypadku niektórych
krajów, warunkiem wwiezienia do nich zwierz t,
by a jeszcze 6-cio miesi czna kwarantanna odbyta
po wykonaniu w.w badania.W stosunku do Malty,
Wielkiej Brytanii, Szwecji i Irlandii wymagania te
obowi zywa y tylko do grudnia 2011 roku, od
stycznia 2012 roku badania te nie s ju
obowi zkowe.
Wszelkie informacje na temat warunków
wywozu zwierz t towarzysz cych w celach
niehandlowych do poszczególnych krajów uzyskaj
Pa stwo na nast puj cych stronach:
http://www.dilwet.pl/index.php?option=com_conten
t&task=view&id=297&Itemid=123

3.Paszport

http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegol
y&m_id=28&kat_id=3863

4.Udokumentowane odpchlenie i odrobaczenie na
24-48 godzin przed przekroczeniem granicy kraju
docelowego.

http://www.vetpol.org.pl/index.php?option=com_do
cman&Itemid=91

Kolejno tych czynno ci jest bardzo wa na!!!
Zaszczepione mo e by dopiero zwierz , które
wcze niej zosta o „zidentyfikowane”, innymi s owyzwierz , które posiada czip. Mo na zrobi to w tym
samym dniu czyli zaczipowa , zaszczepi i za
paszport.
Szczepienie
wykonane
przed
zaczipowaniem, nawet jeden dzie , jest niewa ne.
Paszport mo na za
tego samego dnia lub nawet
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