Внос на кучета и котки в Хонконг
СПЕЦИАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ
Кучетата и котките не трябва да се въвеждат в Хонконг (внос или претоварване/
транзит), освен ако не е получено предварително специално разрешение за това от
Отдел "Земеделие, рибарство и опазване" (AFCD).
ПРИЛОЖИМА НАРЕДБА
Наредба за обществено здраве (животни и птици) Гл. 139 (Public Health (Animals and
Birds) Ordinance Cap. 139) от законите на Хонконг и Наредбата за бяс, гл. 421 (Rabies
Ordinance Cap. 421) от законите на Хонконг, се прилагат от този Отдел чрез регулиране
на вноса на животни и птици за предотвратяване на внасянето в Хонконг на болести по
животните, включително бяс.
ПРОЦЕДУРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
За претоварване на кучета/котки през Хонконг

i.

Моля, натиснете тук за условията за претоварване на кучета/котки през Хонконг: Please
click here for the Arrangement for Transshipment of Dogs / Cats via Hong Kong
За внос на кучета / котки в Хонконг

ii.

Моля, проверете държавите/местата на произход на кучетата/котките и
щракнете върху съответните връзки към Процедурата за кандидатстване в
таблицата под категориите група I, група II или група III за подробности относно
изискванията за внос и процедурите за кандидатстване
Има вероятност статусът за бяс или други фактори да се променят в тези
държави/места. Списъкът по-долу подлежи на текущ преглед и промяна.

Група I
Application Procedure
of Group I









Австралия
Фиджи
Хавай
Ирландия
Япония
Нова
Зеландия
Обединено
кралство
Bailiwick от
Джърси

Група II
Application Procedure of Group II














Австрия
Бахрейн
Бермуда
Канада
Кипър
Финландия
Германия
Гуам
Италия
Люксембург
Малта
Норвегия













Бахами
Белгия
Бруней
Кайманови
острови
Дания
Франция
Гибралтар
Исландия
Ямайка
Малдиви
Мавриций

Група III
Application
Procedure of
Group III

Други
държави/Места,
които не са
включени в
категориите от
Група I и
Група II









Папуа Нова
Гвинея
Сейшели
Соломонови
острови
Испания
Швейцария
Тайван
Вануату










iii.

Нова
Каледония
Португалия
Сингапур
Южна Африка
Швеция
Нидерландия
САЩ
(Континентален)
Виржински острови

Бележки за внос/претоварване на КУЧЕТА - Забранени порода кучета

Бойни кучета, изброени в Приложение 1 на Регламента за опасните кучета, Гл. 167,
раздел D, от вида, известен като Питбул Териер (известен още като Американски
Стафордширски Териер), Японски Тоса, Дого Аржентино и Фила Бразилеро и всякакви
кучета от техните кръстоски, са забранени за внос/претоварване. В случай на
Стафордширски Бултериер, към заявлението трябва да бъде представена законова
декларация. За запитване дали определена порода кучета може да бъде внесена в
Хонконг, на запитващия се препоръчва да потърси съвет директно от AFCD.

iv.

Бележки за внос/претоварване на КОТКИ - Специална порода котки

Бенгалските котки не трябва да се внасят/прехвърлят, освен ако няма документация,
удостоверяваща, че котката е от 5-то или над 5-то поколение. Моля, свържете се с нас,
за да разберете какви документи трябва да представите при подаване на заявление. За
запитване дали определена порода котки може да бъде внесена в Хонконг, на
запитващия се препоръчва да потърси съвет директно от AFCD.

СПЕЦИАЛНА РАЗПОРЕДБА за кучета-помощници на хора с увреждания (DAD)
и куче за търсене и спасяване (SAR Dog)
Внос на кучета за помощ на хора с увреждания (DAD)
Куче за помощ на хора с увреждания (DAD) е куче, което е обучено да помага на
хората с физически увреждания да придобият повече лична независимост. Кучетата за
помощ са неагресивни, много послушни и трудолюбиви. Здравното им състояние се
наблюдава редовно и внимателно от ветеринарни лекари и те биха имали добра история
на ваксинация срещу основните инфекциозни заболявания.
AFCD въведе политика за внос на такива кучета. Тази политика освобождава кучетата
от карантина в Центъра за управление на животните на отдела и изискването за 6месечно пребиваване в държавата/мястото на износ, въз основа на кръвен тест за
антитела срещу бяс, който трябва да бъде извършен най-малко 6 месеца преди
влизането в Хонконг. Тази политика е приложима за кучета, внесени от всички
държави/места.
За да кандидатства за специално разрешение, кандидатът трябва да представи в AFCD
таксата за разрешително и следните документи:
1. Попълнено Заявление за специално разрешение (за внос/транзит/претоварване
на животни и птици) – Формуляр № AF240
(415KB) и Декларация и формуляр
за разрешение – Формуляр № UN110
(Sample Document).
2. Попълнена Декларация за внос на кучета за помощ на хора с увреждания
(DAD) в Хонконг – Формуляр № PC102
https://www.afcd.gov.hk/english/quarantine/qua_ie/qua_ie_ipab/qua_ie_ipab_idc
/files/common/PC102_declaration_dad_Sept06B.pdf
3. Сертификация за кучета - помощници – издава се от организация, призната от
официалния орган, която да удостовери, че животното е квалифицирано като
такова
4. Тест от изследване за антитела срещу бяс
5. Попълнен допълнителен сертификат – № PC103 или PC 104
Document)

(Sample

6. Записи за ваксинация
Чуждестранните изисквания за сертифициране за внос на такива кучета са предвидени
в условията на разрешителното: Приложение №: DC-13v01
За да се улесни правилното сертифициране, силно се препоръчва да използвате нашия
формуляр (№ VC-dad
(примерен документ) за изготвяне на Здравен сертификат. За
подробна информация относно теста за антитела срещу бяс, моля, вижте бележките за
тест за антитела срещу бяс (№ G113) (Sample Document).
Одобрението трябва да бъде получено предварително от AFCD, преди да пътувате с
куче-помощник в кабината на самолета. Моля, свържете се с нас за одобрение преди
натоварването.

Внос/претоварване на кучета за търсене и спасяване
Спасителните кучета помагат при локализирането на жертви на бедствия. Бързото
доставяне на спасителни кучета до мястото на бедствие подобрява шансовете за успех.
AFCD опрости процедурите за внос/претоварване на спасителни кучета, които се
наблюдават отблизо от квалифицирани ветеринари.
Когато спасителни кучета са наети в спасителна мисия в Хонконг, се изисква
специално разрешение за внос и то е безплатно. Не се изисква карантина, при условие
че квалификацията на спасителните кучета е сертифицирана от компетентен орган и
кучетата са придружени от здравни сертификати, включително текуща ваксинация
срещу бяс и основни инфекциозни болести по кучетата.
Не се изисква специално разрешение, ако кучетата-спасители остават в същия самолет
или плавателен съд през целия период на претоварване в Хонконг. Въпреки това се
изисква специално разрешение, ако кучета-спасители се прехвърлят от един самолет
или кораб на друг в Хонконг и таксата за специално разрешение ще бъде отменена. Ако
спасителните кучета трябва да останат в Хонконг за повече от 24 часа по време на
прехвърлянето, те трябва да останат в хостела за животни на AFCD на летището.
Таксата за настаняване обаче ще бъде отменена.
За въпроси:
Tel: (852) - 1823
Email : icsenquiry@afcd.gov.hk

