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ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ ТВАРИН (СОБАК, КІШКІВ ТА ТХОРІВ), ЩО ПРИБУВАЮТЬ З ТЕРИТОРІЇ
УКРАЇНИ ДО ВАЛЕНСІЙСЬКОЇ АВТОНОМНОЇ СПІЛЬНОТИ

В Іспанії відсутні випадки зараження тварин сказом. Для недопущення випадків виникнення цієї
хвороби, що передається головним чином через укус хворої на сказ тварини, або при
потраплянні слини хворої тварини у відкриту рану, вимагається виконання наступної інструкції:
1. Ви повинні якнайшвидше звернутися в будь-яку з ветеринарних клінік, що перелічені на
наступних сайтах Колегії ветеринарів:
Повінція Аlicante:
https://www.icoval.org/239-Protocolo-de-actuaciones-ante-la-llegada-de-animal.htm
https://www.icoval.org/files/portalcontenidos/239/documentos/ListadoVeterinariosAyudaRefugiadosUcrania.pdf
Провінція Valencia:
www.icovv.com
https://www.icovv.com/wp-content/uploads/2022/03/LISTADO-CENTROS-VETERINARIOS-VOLUNTARIOS-UCRANIA-1.pdf
Провінція Castellón:
https://covcs.es/
https://covcs.es/ciudadanos?s= ucrania
Вас попросять надати:
 Паспорт
 Адресу місця проживання
 Номер вашого телефону
 Адресу електронної пошти
2. Які процедури будуть застосовані до вашої тварини:







Її вакцинують від сказу
Її ідентифікують за мікрочіпом
Її внесуть в реєстр домашніх тварин Валенсійської автономної спільноти
Паспорт на період проходення твариною карантину буде залишений в клініці
Буде застосований засіб деглистизації (оральний засіб від ехінококу)
Буде зроблений аналіз крові на наявність антитіл до сказу.
2.

3. Тварина повинна залишатися під наглядом за місцем проживання (місцем знаходження).
Повинні виконуватися інструкції, що будуть надані офіційною ветеринарною службою.

Найближчий до вас офіс офіційної ветеринарної служби ви можете знайти за наступним
посиланням:
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https://agroambient.gva.es/es/ocapas
4. Вивід собаки на прогулянку можливий тільки для здійснення її фізіологічних потреб, та фізичних
вправ і на необхідний для цього час. Собака має бути ввесь час в наморднику та на повідку. Не
можна дозволяти собаці підходити до інших людей чи до інших тварин.
В інший час собака повинна знаходитися в приміщенні де ви проживаєте.
5. Коти та тхорі повинні залишатися в приміщеннях, де ви проживаєте ввесь час протягом періоду,
котрий буде призначений офіційною ветеринарною службою. Вони не повинні виходити на вулицю
протягом цього періоду.
6. Період карантину триватиме протягом трьох місяців від першого візиту до клініки.
Ветеринар в залежності від критеріїв наявних ризиків та результатів проведених аналізів
призначить режим карантину, його місце та умови.
7. У випадку смерті тварини, або якщо ви спостерігаєте нехарактерну для вашої тварини
поведінку, ви повинні негайно повідомити про це ветеринара або ветеринарну клініку, з
котрою він співпрацює. Будьте дуже обережні. При можливості ізолюйте тварину в окреме
приміщення. Виконуйте інструкції, що дасть ветеринар.
8. Ви повинні негайно поінформувати ветеринара або ветеринарну клініку, з котрою він
співпрацює, у випадку, якщо тварина загубилася, або погинула.
Поводження із тілом тварини до того моменту, коли прибуде ветеринар, повинно бути
дуже обережним. Всі подальші дії із тілом тварини буде виконувати виключно ветеринар.

Документ підписаний Директором Департаменту сільського господарства, тваринництва та рибальства Antonio
Quintana Martínez
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