ЗООСАНИТАРНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ВНОС НА КУЧЕТА И КОТКИ
(ЕВРОПА, АЗИЯ, АФРИКА И ОКЕАНИЯ)
Животните трябва да бъдат придружени от зоосанитарен сертификат за износ, издаден или
заверен от официалната ветеринарна служба на държавата на произход с дата на издаване не
по-рано от десет (10) календарни дни преди влизането на животните в Еквадор, който трябва да
бъде на испански или английски език.
ИЗИСКВАНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ СА:
 Традиционните домашни любимци трябва да са на възраст над 3 месеца и да бъдат
идентифицирани по име, с татуировка или микрочип.
 Животното да е било подложено на клиничен преглед от ветеринарен лекар в рамките
на десет (10) дни преди пътуването и към момента на пътуването да е установено, че
няма симптоми и/или признаци на инфекциозни, заразни, паразитни заболявания,
както и наличието на заздравяващи рани. Освен това трябва да има информация за
вида, породата, пола, възрастта, цвета на козината.
 Животното да е било подложено на вътрешно и външно обезпаразитяване в рамките
на двадесет и един (21) дни преди изпращането, с продукти, разрешени за употреба в
държавата на произход, като се посочва подробно името на продукта, активната
съставка и датата на прилагане.
 Следните ваксинации трябва да са актуални при пристигането на животните в страната:
КУЧЕТА
•

Гана

•

Хепатит

•

Лептоспироза

•

Парвовироза

• Бяс - Само за това заболяване, ако е първата ваксинация на животното, при
влизането му в страната трябва да са изминали най-малко четиринадесет (14) дни от
деня на прилагане на ваксината.
КОТКИ
•

Котешка панлевкопения

•

Котешки вирусен ринотрахеит

•

Котешки калицивирус

• Бяс- Само за това заболяване, в случай че е първа ваксинация на животното, при
влизането му в страната трябва да са изминали най-малко четиринадесет (14) дни от
деня на прилагане на ваксината.
Във всеки случай се записват датата на имунизация, видът и марката на използваната ваксина.
В случай, че някоя от ваксините, описани в предишните редове, не е одобрена за прилагане в
държавата на произход, това трябва да бъде посочено подробно в зоосанитарния сертификат за
износ и потребителят трябва да я приложи по време на престоя си в Еквадор.



Животните са поставени в специални клетки или кутии, които са измити и
дезинфекцирани преди употреба и отговарят на разпоредбите за въздушен транспорт
на животни на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA).



Те са били инспектирани и идентифицирани по време на изпращането от ветеринарен
лекар, принадлежащ към официалния орган по здравеопазване на животните на
държавата износител, който е установил, че са в нормално здравословно състояние,
без тумори, нови или заздравяващи рани или признаци на инфекциозни, заразни
болести или наличие на ектопаразити.

БЕЛЕЖКИ:




Ако кучето или котката ще бъде върнато в страната си на произход, то трябва да се
подложи на тест, който определя количествено антитела срещу бяс чрез изследване за
неутрализация на вируса (за да се провери дали ваксината е била ефективна с
минимален резултат от 0,5 IU /mL). Тази оценка трябва да се извърши в лаборатория,
оторизирана от официалната служба на държавата износител.
Вносителят трябва да уведоми служителите на Агенцията за фитосанитарно и
зоосанитарно регулиране и контрол, които работят на ГКПП, 72 часа преди
пристигането на домашния любимец.

