Exceptional arrangements for the movement of pets – Crisis in Ukraine
Канада: https://inspection.canada.ca/travelling-with-pets-food-orplants/eng/1573770102207/1573770205327
Изискванията на CFIA за внос на домашни любимци от Украйна и Европейския съюз
(ЕС) са много специфични и зависят от вида и възрастта на животното, дали то ще бъде
придружено от собственика си до Канада, както и от здравното състояние на животните
в страната на произход. CFIA потвърждава, че домашните кучета и котки на възраст три
(3) месеца или повече, пътуващи със собствениците си, ще имат право да влизат в Канада,
при условие че са здрави при пристигането си и са придружени от валиден сертификат
за ваксинация срещу бяс.
Изискванията могат да бъдат обобщени, както следва:
Изискванията за внос в Канада, на домашни кучета и котки, които са на възраст три (3)
месеца или повече и са придружени от собственика си при пътуването до Канада, са
кучето/котката да бъде ваксинирано срещу бяс и да е придружено от валиден сертификат
за ваксинация срещу бяс. CFIA не изисква определен период на изчакване между
прилагането на ваксината срещу бяс и датата на внос. Ако кучето или котката са на
възраст под три (3) месеца и/или няма да бъдат придружени от собственика, се прилагат
допълнителни изисквания.
Основните изисквания, които трябва да бъдат включени в сертификата за ваксинация
срещу бяс, са както следва:
•

да бъде написан на английски или френски език

•

да бъде издаден и подписан от лицензиран ветеринарен лекар

•
да съдържа следната информация за идентификация на животното (възраст,
порода, пол, цвят/белези, тегло, номер на микрочип/татуировка, ако е приложимо)
•

удостоверение, че животното е ваксинирано срещу бяс

•

дата на извършване на ваксинацията

•

търговско наименование и сериен номер на лицензираната ваксина

•
продължителност на имунитета (в противен случай ще се смята с валидност една
година от датата на поставяне на ваксината)
•
име и подпис на лицензирания ветеринарен лекар, който е издал сертификата и
датата, на която го е подписал
Важно е да се отбележи, че CFIA има отделни изисквания за внос на кучета с търговски
цели, като кучета за осиновяване или отглеждане, или предназначени за организации за
хуманно отношение към животните. Освен това, вносът на дребни животни или
екзотични видове домашни любимци, като порове, зайци, костенурки и птици, изисква
разрешение за внос, издадено от CFIA, както и да бъдат изпълнени определени
изисквания за здравеопазване на животните и сертифициране в зависимост от вида.

The CFIA’s import requirements for pets from Ukraine and the European Union (EU) are very
specific depending on the species of animal. They are also influenced by other factors such as
the age of the animal, whether or not they will be accompanied by the owner to Canada, and
the animal health/disease status of the country of origin. However, they confirmed that personal
pet dogs and cats three (3) months of age or older travelling with their owners would be eligible
to enter Canada, provided they are healthy upon arrival and are accompanied by a valid rabies
vaccination certificate.
The situation on their side can be summarised as follows:
Canada’s import requirements for personal pet dogs and cats, which are three (3) months of age
or older and will be accompanied by the owner to Canada, are that the dog/cat is vaccinated
against rabies and is accompanied by a valid rabies vaccination certificate. The CFIA does not
require a specified waiting period between the administration of the rabies vaccine and the date
of import. If the dog or cat is less than three (3) months of age and/or will not be accompanied
by the owner, additional requirements apply.
As regards the basic requirements that would need to be included on the rabies vaccination
certificate, it must:
•

be written in English or French

•

be issued and signed by a licensed veterinarian

•
identify the animal (age, breed, sex, colour/markings, weight, and microchip/tattoo
number if applicable)
•

state that the animal is vaccinated against rabies

•

indicate the date of vaccination

•

indicate the trade name and the serial number of the licensed vaccine

•
specify the duration of immunity (otherwise, it will be considered valid for 1 year from
the date of vaccination)
•
have the name and signature of the licensed veterinarian that issued the certificate and
the date it was signed
It is important to note that the CFIA has separate requirements for importing dogs for
commercial purposes, such as dogs for adoption or fostering, or intended for an animal welfare
organization. Additionally, the importation of small animal or exotic pet species, such as ferrets,
rabbits, turtles/tortoises and birds, requires an import permit issued by the CFIA, and certain
animal health and certification requirements must be met depending on the species.

