Неофициален превод
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ С ДОМАШНИ КОТКИ ЗА КАНАДА
(на възраст три месеца или повече от държави, които не са признати от Канада като
свободни от бяс)
Моля да се има предвид, че:





Домашните котки, влизащи в Канада, не е необходимо да бъдат поставени под карантина;
За котките не се изисква здравен сертификат или разрешение за внос;
Канада не изисква период на изчакване между момента, в който животното е
ваксинирано за бяс, и времето, през което животното е внесено в страната
(Котките на възраст под три месеца са освободени от изискванията за внос.)

Тези изисквания се прилагат към:




животни, влизащи за постоянно в Канада
животни, които преминават през Канада на път за крайна дестинация
животни, които влизат в Канада за временен престой

Тези изисквания се прилагат също и за:



животни, които първоначално са били в Канада и се завръщат в Канада след престой в
страна, свободна от бяс
животни, напускащи държава, която е наложила карантина, ако котката напусне преди
карантинния период

Изисквания за сертифициране
Котките, идващи от държави, които не са признати от Канада като свободни от бяс, могат да
влязат в Канада, ако са придружени от сертификат за ваксинация срещу бяс.
Сертификат за ваксинация срещу бяс
Сертификатът за ваксинация против бяс трябва:








да бъде написан на английски или френски език
да бъде издаден и подписан от лицензиран ветеринарен лекар
да идентифицира животното (както при породата, цвета и теглото)
да посочва, че животното е ваксинирано срещу бяс
да посочва датата на ваксинацията
да посочва търговското наименование и серийния номер на лицензираната ваксина; и
да уточнява продължителността на имунитета (в противен случай тя ще се счита за
валидна за една година от датата на ваксинацията

Животни, които не са сертифицирани
Ако дадена котка не отговаря на изискванията за внос за сертифициране на бяс, собствениците
ще бъдат задължени за своя сметка да :
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осигурят животните да бъдат ваксинирани срещу бяс в определен период от време; и
предоставят документа за ваксинация на Канадската служба за хранителна инспекция

Допълнителна информация
Не се изисква предварително уведомление за пристигане
Има дежурен инспектор по всяко време на пунктовете на влизане в Канада
Въздушен транспорт
За котките е възможно да се изисква допълнителна документация, когато се превозват със
самолет. Моля, консултирайте се с авиокомпанията, за да се уверите, че отговаряте на нейните
изисквания.
companion animal container guidelines Трябва да сте наясно с указанията за контейнера за
домашни любимци, издадени от Международната асоциация за въздушен транспорт.
Такси за инспекция, данъци и мита
Котките, внесени в Канада, ще бъдат обект на документална инспекция от Канадската агенция
за гранични услуги (CBSA), за да се гарантира, че ваксинацията е актуална и описанието на
животното съответства. По време на тази визуална инспекция, CBSA гарантира, че няма видими
признаци на заболяване. В някои случаи внесените кучета и котки ще изискват инспекция от
Канадската агенция за хранителна инспекция (CFIA), за която се прилагат таксите за инспекция
на CFIA. Таксата трябва да бъде платена по време на проверката.
Таксите към момента са:
 $30.00 + такса за първото животно в пратката
 $5.00 + такса за всяко допълнително животно в пратката
Ако пратката не отговаря на изискванията на Канада за внос (дори ако животното се внася от
САЩ), ще бъде наредено животното да се ваксинира срещу бяс в рамките на две седмици от
пристигането му и се налагат следните такси:
 $55.00 + такса за първото животно в пратката
 $30.00 + такса за всяко допълнително животно
Всички приложими данъци или мита се изчисляват от Канадската агенция за гранични услуги.
Не се изисква микрочип или татуировка
Канада не изисква идентификация на микрочип или татуировка за котки домашни любимци.
Храна за животни
Личният внос на храни за домашни любимци от други страни е забранен.
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