ДОКУМЕНТИ ПРИ ПЪТУВАНЕ СА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
Република Аржентина приема влизането на кучета и котки със санитарен паспорт,
при условие че документът е валиден и съдържа същата информация, която се съдържа в
Международния ветеринарен сертификат (CVI), който също е приет при влизане на
домашните любимци. Здравната информация, която трябва да съдържа, както в CVI, така и
паспортите, е тази, съдържаща се в Резолюция GMC 17/15. Паспортите трябва да бъдат
предварително заверени и валидирани от българските компетентни власти чрез
подпис и печат преди транспортирането на животното.
SENASA също така напомня, че ако се използва CVI, неговата валидност е 60
(шестдесет дни), при условие, че ваксината срещу бяс е валидна в деня на влизане, и че
един от езиците на изписване на CVI трябва да е испанския език.
Санитарните изисквания за получаване на Международен ветеринарен сертификат (CVI)
съгласно Резолюция GMC 17/15 са:
1- ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ - Издаден в рамките на десет (10) дни преди датата на
издаване на CVI от оторизиран ветеринарен лекар в страната на произход, който
удостоверява, че животното е клинично здраво, без доказателства за паразитоза, и че
отговаря на условията за транспортиране.
2- ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ БЯС - Кучетата и котките трябва да бъдат ваксинирани
срещу бяс с ваксина, одобрена от компетентните власти на страната износител, която е в
срок на годност, спрямо посочената от производителя информация.
В случай че животните са ваксинирани за първи път, ваксината трябва да е
приложена най-малко ДВАДЕСЕТ И ЕДИН (21) дни преди влизането им в Република
Аржентина.
Ако кучето или котката е на по-малко от 3 (три) месеца, компетентният орган
трябва да удостовери възрастта на животното и че то не е било на място, където е настъпил
случай на бяс през последните ДЕВЕДЕСЕТЕ (90) дни преди неговото отпътуване.
Ако животното идва от страна или зона, която отговаря на препоръките посочени в
Кода на сухоземните животни на Световната организация по здравеопазване на
животните (OIE), обявена за свободна от бяс, то може да влезе в Република Аржентина
без да е ваксинирано срещу бяс, при условие че ветеринарните власти, издаващи
сертификата му, запишат в него или паспорта, че животното е от свободна държава или
зона.
Оригиналният сертификат за ваксинация срещу бяс трябва да бъде притежание на
собственика/отговорния за животното през цялото време.
3- ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ - Лечение срещу вътрешни и външни паразити в рамките
на ПЕТНАДЕСЕТ (15) дни преди датата на издаване на CVI или на паспорта, с ветеринарни
продукти, одобрени от компетентния орган на страната износител.
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