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Инструкция за кучетата и котките, придружаващи 

украинските бежанци  

  

За да предпазим хората и животните от внасяне на бяс в Швейцария, Ви молим да 

следвате настоящата инструкция. Благодарим Ви много за съдействието!  

Стъпка 1  

Моля, изпратете формуляра за кандидатстване (страница 2) на адреса, посочен в долната 

част на формуляра, включително приложимите допълнителни документи (доказателство за 

микрочип, ваксинация и изследване за титър за антитела срещу бяс). Ветеринарната служба 

ще провери информацията и ще се свърже с Вас при първа възможност.  

Стъпка 2  

Докато не получите индивидуални инструкции, моля, спазвайте стриктно 

следните правила:  

1. Кучетата трябва винаги да се държат на къс повод  

2. Котките трябва да се държат на закрито  

3. Животните не трябва да имат никакъв контакт с хора или животни, 

различни от тези, които живеят в същото домакинство  

4. Не оставяйте Вашето животно без наблюдение  

5. Незабавно се обадете на местната ветеринарна служба (страница 

3), ако животното ви избяга, действа агресивно, хапе или се разболее.  

Стъпка 3  

Местната ветеринарна служба ще се свърже с вас и ще ви информира за следващите мерки. 

Ако е необходимо, вашето животно ще бъде микрочипирано, ваксинирано и ще бъде обект 

на правилата, изброени в стъпка 2 в рамките на 120 дни след влизане в ЕС/Швейцария.  

Ако вашето животно ухапе човек/животно, дори ако нараняването е незначително, 

информирайте жертвата/собственика, че вашето куче или котка идва от страна с риск 

от бяс. Всеки, който е ухапан, трябва да измие и дезинфекцира раната, незабавно да 

потърси медицинска помощ и да спомене, че има риск от бяс.  
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Application for the non-commercial movement of non-compliant pet dogs or cats 

accompanying refugees from Ukraine to Switzerland  

1 Applicant  

Last 

name:        
  First name:         

Address:          

PC/town:        Country: Ukraine  E-mail:        Tel. no:         

2 Details of entry  

Date of entry:         Entry point:           

3 Destination address  

Last name:         First name:          

Address:         PC/town:          

E-mail:          Tel. no:           

4 Details of animal  

Species:   Dog   Cat  Breed: :         Name:          

Date of acquisition:          Type of keeping in Ukraine:   Indoor   Outdoor  

Type of origin:   Breeder   Street animal   Shelter   Private  

Country of birth:         Date of birth:          Sex:      

Number of microchip:         Date of implantation:          

5 Rabies vaccinations and antibody titre test*  

Date of first vaccination:       

  Date of last 

vaccination:          

Total number of vaccinations:        

Date of blood sample (FAVN test):         Result (IU/ml):        
* If applicable  

By signing, I confirm that the details given above are correct and that:  

- The animal has never shown any signs or symptoms of rabies,  

- I am the owner of the animal mentioned above (personal keeping as a pet in Ukraine),  

- the animal will not be sold or otherwise given to another person after entry,  

- I will inform the local veterinary authority on arrival at the destination address.  

Place, date:          Signature:     

Documents required if available:  

- one application form per animal  

- microchipping certificate with number and date of implantation  

- proof of rabies vaccination(s)  

- report from an EU-approved laboratory (antibody titer test)  

Please send form to petsukraine@blv.admin.ch.     
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