Известие за временна забрана за кучета, влизащи в Съединените щати от страни,
класифицирани като високорискови за кучешки бяс
https://www.cdc.gov/importation/bringing-an-animal-into-the-united-states/high-risk-dog-banfrn.html

Считано от 14 юли 2021 г. има временна забрана за кучета, влизащи в Съединените
щати от страни с висок риск от кучешки бяс. Това включва и кучета, пристигащи от
страни, които не са с висок риск, но кучетата са били в страна с висок риск през последните
6 месеца.
Центърът за контрол на заболяванията на САЩ (CDC) има правомощията да издава
разрешение за внос на кучета за граждани на САЩ и законно пребиваващи граждани,
преместващи се от високорискови страни, за да внесат кучетата си в Съединените щати.
Такива разрешения ще се издават ограничено.
АКТУАЛИЗАЦИЯ: В сила от 1 декември 2021 г., кучета, ваксинирани в Съединените
щати от лицензиран в САЩ ветеринарен лекар, могат да влязат отново в Съединените щати
от високорискова страна без разрешение за внос на кучета от CDC, ако кучето:


притежава валиден сертификат за ваксинация срещу бяс, издаден в САЩ;



има доказателство за микрочип;



е на поне 6 месеца;



е здраво при пристигането си; и



пристига на одобрена входна точка

Издадените от САЩ сертификати за ваксинация срещу бяс с изтекъл срок на валидност,
няма да се приемат. Ако издаденият в САЩ сертификат за ваксинация срещу бяс е изтекъл,
трябва да кандидатствате за разрешително за внос на кучета от CDC, стига да отговаряте на
условията.
Актуализация: От 1 декември 2021 г. всички кучета, които са били в страна с висок риск
през последните 6 месеца, могат да влизат в Съединените щати само през одобрена входна
точка, което включва всичките 18 летища с карантинна станция на CDC:
Анкоридж (ANC), Атланта (ATL), Бостън (BOS), Чикаго (ORD), Далас (DFW), Детройт
(DTW), Хонолулу (HNL), Хюстън (IAH), Лос Анджелис (LAX), Маями (MIA), Минеаполис
(MSP), Ню Йорк (JFK), Нюарк (EWR), Филаделфия (PHL), Сан Франциско (SFO), Сан Хуан
(SJU), Сиатъл (SEA) и Вашингтон (IAD).
Всички кучета, внесени в Съединените щати, трябва да са здрави при пристигането.
Кучетата, които не са били в страна с висок риск през последните 6 месеца, не са
задължени от CDC да представят сертификат за ваксинация срещу бяс или разрешение
за внос на кучета от CDC, и могат да влязат в Съединените щати при всяка входна

точка, стига да са здрави при пристигането, като се препоръчва да се ваксинират
срещу бяс.
На 14 юни 2021 г. Центърът за контрол и превенция на заболяванията (CDC) към
Министерството на здравеопазването и човешките услуги (HHS) публикува „Известие за
временна забрана за кучета, влизащи в Съединените щати от страни с висок риск от
бяс“. Чрез това известие CDC информира обществеността, че от 14 юли 2021 г. временно
спира вноса на кучета от:
страни, класифицирани от CDC като високорискови за бяс при кучета;
и
страни, които НЕ са високо рискови, но кучетата са били в страни с висок риск през
предходните 6 месеца.
Това временно действие е необходимо, за да се гарантира здравето и безопасността на
кучетата, внесени в Съединените щати, и да се защити общественото здраве срещу
повторното въвеждане на вируса на кучешкия бяс в Съединените щати.
През 2020 г. CDC установи значително увеличение в сравнение с предходните 2 години на
броя на внесените кучета, на които е отказано влизане в Съединените щати, идващи от
високорискови страни. Поради намалялата честота на полетите, кучетата, на които е
отказано влизане, трябва да чакат по-дълго време, за да бъдат върнати в страната на
заминаване, което води до заболявания и дори смърт в някои случаи.
CDC изчислява, че 6% от всички кучета, внесени в Съединените щати, пристигат от страни с
висок риск от кучешки бяс. Неадекватно ваксинираните кучета не са защитени срещу бяс и
представляват заплаха за общественото здраве. Бесът е фатален както за хората, така и за
животните и внасянето на дори едно бясно куче може да доведе до предаване на болестта на
хора, домашни любимци и диви животни. Кучешкият бяс е елиминиран в Съединените щати
от 2007 г. Тази забрана ще защити здравето и безопасността на внесените кучета, като
предотврати вноса на кучета, които не са адекватно ваксинирани срещу бяс, и ще защити
общественото здраве срещу повторното въвеждане на кучешкия бяс.
CDC се координира с други федерални агенции и субекти, като необходимост да приложи
това действие, и CDC ще преразглежда периодично тази забрана.
Кучета от високорискови страни могат да бъдат внасяни само с предварително писмено
одобрение на CDC (CDC Dog Import Permit), включително кучета, внесени от страна,
която НЕ е високо рискова, но кучетата са били в страна с висок риск през предходните 6
месеца. Такива одобрения могат да се дават ограничено за всеки отделен случай по преценка
на CDC. Ако молбата Ви за предварително одобрение за внос на куче бъде отказана,
писменият отказ на CDC ще представлява окончателно действие на агенцията. Няма да се
допускат обжалвания.
За да поискате предварително писмено разрешение за внос, трябва да следвате инструкциите
в Как да кандидатствате за разрешение за внос на кучета най-малко 30 работни дни (6
седмици) преди да възнамерявате да влезете в Съединените щати. Заявки не могат да се

правят на точката на влизане при пристигане в Съединените щати. Кучетата, които
пристигат от високорискови страни без предварително писмено разрешение от CDC, ще им
бъде отказано да влязат и ще бъдат върнати в страната на заминаване за сметка на вносителя.
Всички кучета пристигащи от високорискови страни, получили предварително писмено
разрешение (CDC Dog Import Permit), трябва да влязат в Съединените щати през входна
точка, разполагаща със съоръжение за грижа за живи животни. CDC ще актуализира списъка
с одобрени входни точки на този уебсайт, когато станат достъпни.
Преди да влязат или да излязат и влязат отново в Съединените щати с куче, вносителите
трябва да продължат да проверяват другите федерални разпоредби, както и изискванията за
ваксинация срещу бяс на щатските и местните власти в крайната им дестинация.
За въпроси относно това известие или разпоредбите за внос на CDC, свържете се с CDCINFO.
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влизащи в Съединените щати от високорискови страни за кучешки бяс
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