Ръководство за одобрени (частнопрактикуващи) ветеринарни лекари при
подготовка на кучета и котки за износ за Австралия
Австралийските условия за внос на кучета и котки са сред най-строгите в света, тъй като
отразяват отсъствието на много заболявания по кучетата и котките в Австралия.
Австралийското правителство стриктно спазва условията за внос.
По-долу са изброени десет прости, но съществени правила, които одобрените ветеринарни
лекари могат да следват при подготовка на куче или котка за износ за Австралия. Тези правила
ще им помогнат да гарантират, че животните могат да бъдат внесени в Австралия без периода
им на карантина да бъде удължен, да бъдат реекспортирани или евтаназирани.
Списъкът от правила трябва да бъде следван заедно с насоките от разрешителното за внос и
подробното ръководство за внос, стъпка по стъпка, достъпно на следния уебсайт:
https://www.agriculture.gov.au/cats-dogs/step-by-step-guides
1. Сканирайте и верифицирайте микрочипа на животното всеки път, когато го
изследвате, третирате или преглеждате преди износ.
2. Записвайте точно номера на микрочипа на животното на всеки документ свързан с
животното, включително на всички:
а. сертификати за третиране, ваксиниране и изследване
б. лабораторни формуляри, които придружават кръвните проби за изследване
3. Прилагайте, на животните, които се подготвят за износ, само средства, одобрени за
третиране срещу външни паразити и запишете името на продукта и активната
съставка (и) в здравния сертификат.
а. Неизчерпателен списък на препаратите, одобрени за третиране за външни
паразити, е достъпен на следния линк: https://www.agriculture.gov.au/catsdogs/step-by-step-guides/parasite-treatment
б. Третирането срещу външни паразити трябва да бъде локално (не орално) и да
убива кърлежите и бълхите при контакт.
в. Bravecto® (fluralaner), NexGard® (afoxolaner), Advantage Mulit® (moxidectin) и
Revolution® (selamectin) не са одобрени за третиране срещу външни паразити.
4. Прилагайте повторно средствата за третиране срещу външни паразити в съответствие
с изискванията на производителя, така че покритието да е непрекъснато до износа.
Ако продуктът се прилага месечно, то той трябва да се приложи отново не по-късно от
31-ия ден от последното прилагане.
5. Прилагайте средства за третиране срещу вътрешни паразити, които са ефективни и
срещу нематоди (кръгли червеи), и срещу цестоди (тении/плоски червеи)
6. Прилагайте всички ваксини, изисквани съгласно условията за внос, в строго
съответствие с изискванията на производителя, включително за основния курс и
всички бустерни дози. Запишете в здравния сертификат датата на ваксинация,
наименованието на продукта и датата на поставяне на бустерната доза.
7. Попълнете напълно всеки формуляр за лабораторно изследване, включително с
номера на микрочипа на животното, датата на вземане на кръвните проби, датата на
подписване и изискайте правилния вид (ове) лабораторно изследване.

8. Уверете се, че номерът на микрочипа на животното е коректен на всеки получен
лабораторен резултат и че всички лабораторни резултати включват дата на взимане на
кръвната проба, вида на лабораторното изследване, резултатите от изследването и
тълкуването на резултатите.
9. Предоставете оригиналите от лабораторните изследвания на износителя.
10. Уверете се, че само животни, които са годни да пътуват до Австралия и да преминат
10 дневната карантина след внос, се подготвят за износ за Австралия.
За
допълнителни
въпроси,
бихте
могли
да
изпратите
imports@agriculture.gov.au или да позвъните на +61 3 8318 6700
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