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Въведена е спешна помощ за хора, които бягат от Украйна и влизат в Обединеното 

кралство със своите домашни любимци 

Изградена е правителствена система, която покрива всички разходи, свързани с престоя 

на домашните любимци под карантина. 

 Агенцията по здравеопазване на животните и растенията (APHA), предоставя 

бързо одобрение за ускоряване на процеса на лицензиране  

 Правителството покрива всички разходи за престоя под карантина 

 Извършване на нов кръвен тест за установяване на ваксинация срещу бяс с цел 

намаляване на времето, което домашните любимци трябва да прекарат под 

карантина 

Правителството също така ще покрие разходите за ваксинация и микрочипиране, тъй 

като отчита, че много хора от Украйна няма да са в състояние да извършат пълните 

здравни приготовления, необходими за домашния им любимец преди отпътуването им. 

Максималният период на престой под карантина за домашен любимец, който не е бил 

ваксиниран срещу бяс, е четири месеца. Всеки случай ще бъде разглеждан по отделно и 

карантинния период ще бъде съкратен за тези домашни любимци, които са ваксинирани. 

Правителството въвежда кръвен тест, който ще може да открие съществуващи 

ваксинации срещу бяс. Това ще помогне в случаите, когато бежанците са пътували без 

документи за ваксинация. Резултатите могат да излязат за минимум 2 дни, като някои 

животни след това преминават към изолация, ако се установи, че имат антитела срещу 

бяс.  

Като част от новия рационализиран процес, на всички животни, които вече са получили 

някакво лечение, ще има възможност да бъде намален престоят в карантинните 

съоръжения и да бъдат върнати обратно на собственика си възможно най-скоро.  

Преди пристигане, хората, напускащи Украйна или техния превозвач, трябва да се 

свържат с Агенцията по здравеопазване на животните и растенията на 

pettravel@apha.gov.uk или да се обадят на +44 3000 200 301 опция 2. След това те ще 

могат да потвърдят одобрението си като спешен случай и да организират престоя под 
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карантина. Карантинните съоръжения имат ограничен капацитет и ще бъде даден 

приоритет на тези, които бягат от Украйна и искат да доведат своите домашни любимци 

със себе си. Главният ветеринарносанитарен инспектор наскоро призова 

благотворителните организации да проверят онлайн насоките, за да гарантират, че 

спасените животни са с необходимите документи за ваксинация, тъй като последните 

гранични проверки от APHA показаха, че пратка от 19 животни, внесени от спасителна 

благотворителна организация, е пътувала незаконно с фалшифицирана документация за 

бяс. Има опасения относно търговското движение на животни между или от Украйна и 

съседните страни. Движението на тези животни, които влизат във Великобритания от 

страни с висок риск от бяс, представлява сериозен риск за биосигурността и 

общественото здраве. Във връзка с това, за да се гарантира, че се дава приоритет на тези, 

които бягат от Украйна със собствените си домашни любимци, целият търговски внос на 

кучета, котки и порове от Украйна, Беларус, Полша и Румъния е временно преустановен 

за един месец. 

Наръчник  

Как да доведе домашния си любимец в ОК от Украйна  

Какво трябва да направите, за да доведете домашния си любимец от Украйна в ОК 

Можете да доведете вашия домашен любимец куче, котка или пор от Украйна в 

Обединеното кралство, без той да бъде поставен под карантина, ако: 

 Ако е ваксиниран срещу бяс и е направено кръвно изследване 30 дни по-късно, за 

да потвърдите, че ваксината действа 

 има микрочип  

 има паспорт или здравен сертификат  

 третирано е срещу тения 

Ако вашият домашен любимец не отговаря на тези изисквания, това какво трябва да 

направите, за да доведете домашния си любимец в Обединеното кралство, зависи от това 

кога той е напуснал Украйна. 

Ако вашият домашен любимец все още е в Украйна или е напуснал Украйна преди по-

малко от 30 дни 

Домашният ви любимец ще бъде поставен под карантина, когато пристигне в ОК. 

1. Преди да отпътувате за ОК, позвънете на Агенцията по здравеопазване на 

животните и растенията (APHA) на +44 3000 200 301 (вариант 2) или пишете на 

pettravel@apha.gov.uk, за да разберете какво трябва да направите. 

2. APHA ще ви изпрати по имейл формуляр за карантинен лиценз за вашия домашен 

любимец. Попълнете формуляра и го изпратете по имейл до APHA. 

3. APHA ще прегледа вашата кандидатура. След това те ще ви изпратят копие от 

лиценза по имейл. Той ще бъде валиден за един месец. 

4. Организирайте пътуването си до ОК. Трябва да пристигнете на одобрено 

пристанище или летище и да спазвате правилата на вашия превозвач за пътуване 

с домашен любимец. Организирайте пътуването си така, че да пристигнете в ОК 

между 8:00 и 20:00 часа. Извън тези часове карантинното съоръжение може да не 
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е в състояние да прибере вашия домашен любимец и може да се наложи да 

изчакате до следващата сутрин. 

5. Информирайте по имейл APHA с подробности за вашето пътуване. 

6. APHA ще резервира настаняването под карантина на вашето животно, преди 

пристигането ви в ОК. 

7. Когато пристигнете в ОК, някой ще прибере вашия домашен любимец и ще го 

заведе в карантинното съоръжение. 

Няма да ви се наложи да заплащате за карантина на вашия домашен любимец или за 

транспорта му до и от карантинното съоръжение. 

Ако пътувате с: 

 Ферибот, превозващ автомобили, вашият домашен любимец ще бъде взет от 

колата ви, преди да напуснете ферибота в Обединеното кралство 

 Eurotunnel, , вашият домашен любимец ще бъде взет на терминала при Coquelles, 

Франция 

 въздух, вашият домашен любимец ще бъде отведен в помещение за задържане на 

летището в Обединеното кралство 

Запознайте се с насоките какво ще се случи в карантинното депо. 

Ако вашият домашен любимец е напуснал Украйна преди 30-90 дни 

Може да се наложи вашият домашен любимец да бъде поставен под карантина, когато 

пристигне в Обединеното кралство, в зависимост от ваксините и здравните грижи, които 

е получил. 

1. Преди да отпътувате за ОК, позвънете на APHA на +44 3000 200 301 (опция 2) 

или пишете на pettravel@apha.gov.uk, за да разберете какво трябва да направите. 

2. APHA ще ви изпрати по имейл формуляр за разрешително за влизане на вашия 

домашен любимец в Обединеното кралство. Попълнете формуляра и го изпратете 

по имейл до APHA. 

3. APHA ще разгледа заявлението ви и ще ви изпрати имейл, за да ви информира 

дали животното ви трябва да бъде поставено под карантина, когато пристигне в 

Обединеното кралство. 

4. APHA ще ви изпрати копие на разрешителното по имейл. То ще бъде валидно 

един месец. 

5. Организирайте пътуването си до ОК. Трябва да пристигнете на одобрено 

пристанище или летище и да спазите правилата на вашия превозвач за пътуване с 

домашни любимци. Организирайте пътуването си, така че да пристигнете в 

Обединеното кралство между 8:00 и 20:00 часа. Извън тези часове карантинното 

съоръжение може да не е в състояние да приеме вашия домашен любимец и да се 

наложи да изчакате до следващата сутрин. 

6. Изпратете по имейл на APHA подробности за вашето пътуване. 

7. APHA ще организира къде трябва да отиде вашият домашен любимец, когато 

пристигне в Обединеното кралство. 

8. Когато пристигнете в ОК, някой ще прибере вашия домашен любимец. 

Ако пътувате с: 

https://www.gov.uk/guidance/bringing-your-pet-to-the-uk-from-ukraine#quarantine-facility
mailto:pettravel@apha.gov.uk
https://www.gov.uk/guidance/bringing-your-pet-to-the-uk-from-ukraine#where-to-arrive
https://www.gov.uk/guidance/bringing-your-pet-to-the-uk-from-ukraine#where-to-arrive


 Ферибот, превозващ автомобили, вашият домашен любимец ще бъде взет от 

колата ви, преди да напуснете ферибота в Обединеното кралство 

 Eurotunnel, , вашият домашен любимец ще бъде взет на терминала при Coquelles, 

Франция 

 въздух, вашият домашен любимец ще бъде отведен в помещение за задържане на 

летището в Обединеното кралство 

АкоAPHA ви информира, че вашия домашен любимец трябва да бъде поставен под 

карантина 

Няма да ви се наложи да заплащате за карантина на вашия домашен любимец или за 

транспорта му до и от карантинното съоръжение. 

Запознайте се с насоките какво ще се случи в карантинното депо. 

Ако APHA ви информира, че не е необходимо вашия домашен любимец да бъде 

поставен под карантина 

Ако не е необходимо вашият домашен любимец да бъде поставен под карантина, той все 

пак ще трябва да бъде изолиран за 3 месеца. APHA ще ви информира къде трябва да 

отиде вашият домашен любимец за изолация. 

APHA ще ви информира, ако вашият домашен любимец се нуждае от здравни грижи, 

докато е под изолация. Това може да включва кръвно изследване, на вашия домашен 

любимец, за установяване на антитела срещу бяс и ваксинация, ако е необходимо. 

Няма да ви се налага да плащате за основните транспортни и ветеринарни разходи по 

време на изолацията на вашия домашен любимец. 

Ако вашият домашен любимец е напуснал Украйна преди повече от 90 дни 

Вашият домашен любимец може да бъде изолиран в дома, в който сте отседнали в 

Англия. Това означава, че вашият домашен любимец трябва да остане на закрито и да не 

се среща с други животни или хора. 

1. Преди да пристигнете в ОК, позвънете на APHA на +44 3000 200 301 (вариант 2) 

или пишете на pettravel@apha.gov.uk, за да разберете какво трябва да направите. 

2. APHA ще ви изпрати по имейл формуляр за разрешително за влизане в 

Обединеното кралство. Формулярът ще ви даде подробности за изискванията за 

изолиране на вашия домашен любимец у дома и ще ви поиска информация за това 

как ще изпълните тези изисквания. Попълнете формуляра и го изпратете по имейл 

до APHA. 

3. Ако отговаряте на изискванията за изолиране на вашия домашен любимец у дома, 

APHA ще ви издаде разрешително за влизане в Обединеното кралство. APHA ще 

ви изпрати копие на разрешителното по имейл. То ще бъде валидно един месец. 

4. Ветеринарен лекар ще ви информира дали вашият домашен любимец се нуждае 

от здравни грижи, докато е под изолация у дома. Това може да включва кръвно 

изследване на вашия домашен любимец за проверка на антителата срещу бяс и 

ваксинация срещу бяс, ако е необходимо. 
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Къде да пристигнете в ОК 

Ако APHA ви е информирал, че вашият домашен любимец трябва да бъде поставен под 

карантина в Обединеното кралство, то той трябва да пристигне на едно от следните 

пристанища или летища. 

Пристанища 

 Calais Eurotunnel 

 Dover Eastern Docks 

 Harwich International Port 

 Hull 

 Portsmouth 

Летища 

 Belfast International 

 Edinburgh 

 Glasgow 

 Glasgow Prestwick 

 Leeds Bradford 

 London Gatwick 

 London Heathrow 

 Manchester 

В карантинното помещение 

Ако вашият домашен любимец бъде поставен под карантина при пристигането си в 

Обединеното кралство, ветеринарен лекар ще прегледа вашия домашен любимец и ще 

му предостави подходящо здравно обслужване. 

Няма да ви се наложи да заплащате за каквито и да било основни здравни грижи, от които 

се нуждае вашият домашен любимец, докато е под карантина. 

Вашият домашен любимец ще бъде: 

 Направено кръвно изследване, за да провери дали има ваксинация срещу бяс или 

ще се нуждае от такава - резултатите от кръвното изследване ще отнемат 3 дни, 

но е възможно и повече, в случай че голям брой животни са влязли в Обединеното 

кралство 

 Ваксиниран срещу други заболявания като kennel cough и парвовироза 

 Третиран срещу тения, ако е необходимо 

 Микрочипиран, ако е необходимо 

Ако кръвното изследване покаже, че вашият домашен любимец не е бил 

ваксиниран срещу бяс 

Ако вашият домашен любимец не е бил ваксиниран срещу бяс, ветеринарният лекар ще 

го ваксинира и ще го държи под наблюдение. 



След 30 дни на вашия домашен любимец ще бъде направено повторно кръвно 

изследване, за да се провери дали ваксината действа. 

Ако кръвното изследване покаже, че вашият домашен любимец е ваксиниран 

срещу бяс 

Ако вашият домашен любимец е бил ваксиниран срещу бяс, ветеринарният лекар ще 

организира поставянето му под изолация. 

APHA ще се свърже с вас, за да ви каже къде ще трябва да отиде вашият домашен 

любимец, за да бъде поставен под изолация и колко дълго ще трябва да остане там. Няма 

да се налага да заплащате за разходите за изолация на вашия домашен любимец. 

Търговски внос на кучета, котки и порове в Англия и Шотландия от Беларус, Полша, 

Румъния или Украйна 

Англия и Шотландия временно, до 14 май 2022, преустановиха търговския внос на 

кучета, котки и порове, ако произхождат от или са били изпратени от Украйна, Беларус, 

Полша или Румъния. 

Търговският внос е продажба или прехвърляне на собствеността върху домашен 

любимец. Това включва бездомните животни и ако пътувате с повече от 5 кучета, котки 

или порове, които не пътуват за състезание, изложение или спортно събитие. 

Тази забрана не се отнася до домашните любимци с нетърговска цел от тези страни. 

Това решение е взето поради сериозния риск за здравето на хората и животните в Англия 

и Шотландия от търговския внос на котки, кучета и порове от Украйна, Беларус, Полша 

или Румъния, който не отговаря на изискванията за здравето и документацията на 

Обединеното кралство. Тези страни са изложени на висок риск от бяс. 

Рискът се задълбочава от сериозни случаи на несъответствия от страна на съседни на 

Украйна страни, които в момента са изложени на засилено движение на животни. 

Запознайте се с Декларацията за специалните мерки за търговския внос на животни от 

Украйна, Беларус, Полша и Румъния (Англия).  

Запознайте се с Декларацията за специалните мерки за търговския внос на животни от 

Украйна, Беларус, Полша и Румъния (Шотландия).  

 

Emergency support put in place for people fleeing Ukraine and entering the UK with their pets 

Streamlined system with the government covering the costs of any necessary stays in quarantine 

for the pets of those fleeing Ukraine 

 Animal and Plant Health Agency providing quick approvals to expedite emergency 

licence process 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1069348/Declaration_special_measures_bringing_animals_from_Belarus_Poland_Romania_Ukraine_to_England.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1069348/Declaration_special_measures_bringing_animals_from_Belarus_Poland_Romania_Ukraine_to_England.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1069428/declaration-special_measures-commercial-import-animals-from-ukraine-belarus-poland-romania-to-scotland.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1069428/declaration-special_measures-commercial-import-animals-from-ukraine-belarus-poland-romania-to-scotland.pdf


 Government covering the costs of any necessary stays in quarantine for the pets of those 

fleeing Ukraine 

 New blood test to detect rabies vaccinations will reduce the time pets need to spend in 

quarantine 

The Government has put in place new emergency support for those fleeing Ukraine with their 

pets. Using an emergency licence, people fleeing Ukraine can bring their pets to the UK with 

any quarantine costs met by the Government. 

The Animal and Plant Health Agency is providing quick licence approvals and quarantine 

arrangements to avoid creating additional burdens or delays. The Government will also be 

covering their vaccination, microchipping and quarantine costs, recognising that many 

individuals from Ukraine will not have been able to complete the full health preparations 

required for their pet on arrival. 

The maximum stay in quarantine for a pet which has received no rabies vaccination is four 

months. Pets will be considered on a case by case basis, with a shortened quarantine period for 

those that are vaccinated. 

The Government is also introducing a new rabies blood test that will be able to detect existing 

rabies vaccinations. This will help in instances where refugees have travelled without 

vaccination paperwork. 

Results can be turnaround in a minimum of 2 days with some animals then moving to isolation 

if they are found to have rabies antibodies. This will help maintain our strict biosecurity 

measures and allow people to be reunited more quickly with their pets when possible. 

We are working with vets and quarantine facilities to make sure that the arrival of Ukrainians 

in the UK is not delayed by the process to make arrangements for their pets. 

Animal Welfare Minister Lord Goldsmith said: 

People having to flee Ukraine are in an appalling situation. I’m pleased that Ukrainian refugees 

will be able to bring their pets to the UK with any quarantine costs paid for by the Government. 

As part of our new streamlined process, any animals which have already received some 

treatment may also have their stay in quarantine facilities reduced and be returned back to their 

owner as soon as possible 

Before arrival, people leaving the Ukraine or their carrier should contact the Animal and Plant 

Health Agency at pettravel@apha.gov.uk or call +44 3000 200 301 option 2. They will then be 

able to confirm their approval for their emergency licence and organise any necessary stay in 

quarantine which is required to complete the rabies risk management process. 

There is a limited amount of quarantine facilities in the UK and we will prioritise those fleeing 

Ukraine who wish to bring their pets with them. 

The Chief Veterinary Officer recently urged rehoming charities to check online guidance and 

ensure rescue animals have the necessary vaccination paperwork after recent follow-up border 

https://www.gov.uk/guidance/bringing-your-pet-to-the-uk-from-ukraine
https://www.gov.uk/guidance/bringing-your-pet-to-the-uk-from-ukraine
https://www.gov.uk/government/news/chief-vet-warns-rescue-charities-to-follow-documentation-requirements


checks by the APHA showed a shipment of 19 animals imported by a rescue charity travelled 

illegally on falsified rabies documentation. 

We have concerns around the commercial movement of animals, between or from Ukraine and 

neighbouring countries and the health risk that presents. The movement of large numbers of 

rescue animals who are entering Great Britain from high-risk rabies countries, without the 

correct health preparations, presents serious risks to biosecurity and public health. There has 

also been a number of serious instances of non-compliant imports, including those under 

falsified paperwork. 

To ensure we continue to prioritise those fleeing Ukraine with their own pets, all commercial 

imports of dogs, cats and ferrets from Ukraine, Belarus, Poland and Romania have been 

temporarily suspended for one month. 

Guidance  

Bringing your pet to the UK from Ukraine  

What you must do to bring your pet to the UK from Ukraine. 

You can bring your pet dog, cat or ferret from Ukraine to the UK without it going into 

quarantine if it: 

 has been vaccinated against rabies and has had a blood test 30 days later to confirm it 

has worked 

 has been microchipped  

 has a pet passport or health certificate  

 has had tapeworm treatment 

If your pet does not meet these requirements, what you must do to bring your pet to the UK 

depends on when it left Ukraine. 

If your pet is still in Ukraine or left Ukraine less than 30 days ago 

Your pet will go into quarantine when it arrives in the UK. 

8. Before you travel to the UK, call the Animal and Plant Health Agency (APHA) on +44 

3000 200 301 (option 2) or email pettravel@apha.gov.uk to find out what to do. 

9. APHA will email you a form for a quarantine licence for your pet. Fill in the form and 

email it back to APHA. 

10. APHA will review your application. They will then send you a copy of the licence by 

email. It will be valid for one month. 

11. Arrange your travel to the UK. You must arrive at an approved port or airport and follow 

your carrier’s rules for travelling with pets. Book your travel so you will arrive in the 

UK between 8am and 8pm. Outside of these hours the quarantine facility may not be 

able to collect your pet and you may need to wait until the following morning. 

12. Email APHA with your travel details. 

13. APHA will book your animal into quarantine before you arrive in the UK. 

14. When you arrive in the UK, someone will collect your pet and take it to the quarantine 

facility. 

https://www.gov.uk/bring-pet-to-uk/rabies-vaccination-boosters-and-blood-tests
https://www.gov.uk/bring-pet-to-uk/microchip
https://www.gov.uk/bring-pet-to-uk/pet-passport
mailto:pettravel@apha.gov.uk
https://www.gov.uk/guidance/bringing-your-pet-to-the-uk-from-ukraine#where-to-arrive


You will not have to pay to quarantine your pet, or for your pet’s transport to and from 

quarantine facilities. 

If you travel by: 

 car ferry, your pet will be collected from your car before you leave the ferry in the UK 

 Eurotunnel, your pet will be collected from the terminal at Coquelles, France 

 air, your pet will be taken to a holding facility at the airport in the UK 

Read guidance on what will happen at the quarantine facility. 

If your pet left Ukraine between 30 and 90 days ago 

Your pet may have to go into quarantine when it arrives in the UK, depending on the vaccines 

and healthcare it has had. 

9. Before you travel to the UK, call APHA on +44 3000 200 301 (option 2) or email 

pettravel@apha.gov.uk to find out what to do. 

10. APHA will email you a form for a licence for your pet to enter the UK. Fill in the form 

and email it back to APHA. 

11. APHA will review your application and email you to tell you if your animal needs to go 

into quarantine when it arrives in the UK. 

12. APHA will send you a copy of the licence by email. It will be valid for one month. 

13. Arrange your travel to the UK. You must arrive at an approved port or airport and follow 

your carrier’s rules for travelling with pets. Book your travel so you will arrive in the 

UK between 8am and 8pm. Outside of these hours the quarantine facility may not be 

able to collect your pet and you may need to wait until the following morning. 

14. Email APHA with your travel details. 

15. APHA will arrange where your pet will need to go when it arrives in the UK. 

16. When you arrive in the UK, someone will collect your pet. 

If you travel by: 

 car ferry, your pet will be collected from your car before you leave the ferry in the UK 

 Eurotunnel, your pet will be collected from the terminal at Coquelles, France 

 air, your pet will be taken to a holding facility at the airport in the UK 

If APHA tell you that your pet must go into quarantine 

You will not have to pay to quarantine your pet, or for your pet’s transport to and from 

quarantine facilities. 

Read guidance on what will happen at the quarantine facility. 

If APHA tell you that your pet does not need to go into quarantine 

If your pet does not need to go into quarantine, it will still need to be isolated for 3 months. 

APHA will tell you where your pet will need to go for isolation. 

https://www.gov.uk/guidance/bringing-your-pet-to-the-uk-from-ukraine#quarantine-facility
mailto:pettravel@apha.gov.uk
https://www.gov.uk/guidance/bringing-your-pet-to-the-uk-from-ukraine#where-to-arrive
https://www.gov.uk/guidance/bringing-your-pet-to-the-uk-from-ukraine#quarantine-facility


APHA will tell you if your pet needs any healthcare while in isolation. This might include a 

blood test to check your pet’s antibodies to rabies and a vaccination if needed. 

You will not have to pay for the essential transport and veterinary costs of your pet’s isolation. 

If your pet left Ukraine more than 90 days ago 

Your pet may be able to isolate at the home where you are staying in England. This means your 

pet must stay indoors and not mix with other animals or people. 

5. Before you arrive in the UK, call APHA on +44 3000 200 301 (option 2) or email 

pettravel@apha.gov.uk to find out what to do. 

6. APHA will email you a form for a licence to enter the UK. The form will give you 

details of requirements for isolating your pet at home and ask how you will meet these 

requirements. Fill in the form and email it back to APHA. 

7. If you meet the requirements for isolating your pet at home, APHA will give you a 

licence to enter the UK. APHA will send you a copy of the licence by email. It will be 

valid for one month. 

8. A vet will tell you if your pet needs any healthcare while in isolation at home. This 

might include a blood test to check your pet’s antibodies to rabies and a rabies 

vaccination if needed. 

Where to arrive in the UK 

If APHA has told you your pet must go into quarantine in the UK it must arrive at one of the 

following ports or airports. 

Ports 

 Calais Eurotunnel 

 Dover Eastern Docks 

 Harwich International Port 

 Hull 

 Portsmouth 

Airports 

 Belfast International 

 Edinburgh 

 Glasgow 

 Glasgow Prestwick 

 Leeds Bradford 

 London Gatwick 

 London Heathrow 

 Manchester 

At the quarantine facility 

If your pet goes into quarantine on arrival in the UK, a vet will assess your pet and give it 

appropriate healthcare. 

mailto:pettravel@apha.gov.uk


You will not have to pay for any essential healthcare that your pet needs while in quarantine. 

Your pet will be: 

 given a blood test to check if it has had a rabies vaccination or will need one - results of 

the blood test should take 3 days, but may take longer when large numbers of animals 

are entering the UK 

 vaccinated for other diseases such as kennel cough and parvovirus 

 given tapeworm treatment if necessary 

 microchipped if necessary 

If the blood test shows that your pet has not had a rabies vaccination 

If your pet has not had a rabies vaccination, the vet will vaccinate your pet and keep it under 

observation. 

After 30 days your pet will have another blood test to check if the vaccine has worked. 

If the blood test shows that your pet has had a rabies vaccination 

If your pet has had a rabies vaccination, the vet will arrange for your pet to go into isolation. 

APHA will contact you to tell you where your pet will need to go for isolation and how long 

your pet will need to be in isolation. You will not have to pay for the costs of your pet’s isolation. 

Commercial import of dogs, cats and ferrets to England and Scotland from Belarus, Poland, 

Romania or Ukraine 

England and Scotland have temporarily suspended the commercial import of dogs, cats and 

ferrets if they originate from or have been dispatched from Ukraine, Belarus, Poland or 

Romania, until 14 May 2022. 

Commercial imports are the sale of or the transfer of ownership of a pet animal. This includes 

rescue animals and if you are travelling with more than 5 dogs, cats or ferrets if these animals 

are not attending training for a competition, show or sporting event. 

This suspension does not apply to non-commercial pet animals from these countries. 

This decision has been taken because of the serious health risk to humans and animals in 

England and Scotland from commercial cats, dogs and ferrets from Ukraine, Belarus, Poland 

or Romania that do not comply with UK health and documentation requirements. These 

countries are at high-risk of rabies. 

The risk has been exacerbated by serious cases of non-compliance from countries neighbouring 

Ukraine which are experiencing high volumes of animal movements at present. 

Read the Declaration of special measures for the commercial import of animals from Ukraine, 

Belarus, Poland and Romania (England).  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1069348/Declaration_special_measures_bringing_animals_from_Belarus_Poland_Romania_Ukraine_to_England.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1069348/Declaration_special_measures_bringing_animals_from_Belarus_Poland_Romania_Ukraine_to_England.pdf


Read the Declaration of special measures for the commercial import of animals from Ukraine, 

Belarus. Poland and Romania (Scotland).  

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1069428/declaration-special_measures-commercial-import-animals-from-ukraine-belarus-poland-romania-to-scotland.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1069428/declaration-special_measures-commercial-import-animals-from-ukraine-belarus-poland-romania-to-scotland.pdf

