Exceptional arrangements for the movement of pets – Crisis in Ukraine
САЩ:
https://www.cdc.gov/importation/bringing-an-animal-into-the-united-states/applydog-import-permit.html
Центърът за контрол на заболяванията на САЩ, който регулира вноса на домашни
любимци във връзка със заболяването бяс, работи за ускоряване на разрешенията за внос
на кучета с произход от Украйна и околните страни за лицата, които желаят да внасят
своите кучета като домашни любимци.
Изискванията могат да бъдат обобщени, както следва:
CDC е наясно със ситуацията в Украйна и работи за ускоряване на разрешителните за
внос на кучета като домашни любимци. След взимането на пробата за титър за антитела
за бяс, CDC се отказва от 45-дневния период на изчакване, преди кучето да може да влезе
в САЩ. Допълнителни изключения (като отказ от изискването за 6-месечна възраст)
могат да бъдат направени за всеки отделен случай и вносителите се насърчават да
кандидатстват с цялата подкрепяща документация на www.cdc.gov/dogpermit за
разрешение за внос на кучетата от CDC. Насърчават се хората в страните от Европейския
съюз (ЕС) да работят с местните ветеринарни лекари, за да получат ваксина срещу бяс,
микрочип и изследване за титър за антитела за бяс, преди да кандидатстват за
разрешително за внос на кучетата.
Лицата, които се опитват да внесат своите кучета като домашни любимци в Съединените
щати без разрешение за внос на кучета, издадено от CDC, ще трябва да поставят кучето
си под карантина за продължителен период от време в одобрено от CDC съоръжение,
докато не бъдат получени, от собственик и предоставени на CDC, достатъчно
доказателства за ваксинация. Това може да включва реваксинация и извършване на
изследване за титър за антитела за бяс от одобрена от CDC лаборатория преди
освобождаването на кучето. Собствениците ще носят отговорност за всички такси,
свързани с карантината, ваксинацията, изследванията или други ветеринарни грижи.
Таксите могат лесно да надхвърлят $5000 USD.
На кучета, внесени за препродажба, спасяване или осиновяване ще бъде отказано
влизането и ще бъдат върнати в страната на заминаване, тъй като вносът им не е
разрешен. Украйна е високорискова държава по отношение на бяс по кучетата; CDC не
възнамерява да отмени временната забрана, която към момента е в сила за кучетата от
приюти от Украйна. Много страни в ЕС се считат за свободни от бяс по кучета. Кучета
от приюти, които са били в страна, свободна от бяс за минимум шест месеца, отговарят
на условията за внос в Съединените щати.

U.S. Center for Disease Control -who regulate pet imports due to rabies- are working to
expedite import permits for dogs that originate in Ukraine and surrounding countries for persons
wishing to import their personally owned pet dogs. The situation on their side can be
summarised as follows:

CDC is aware of the ongoing situation in Ukraine and is working to expedite dog import permits
for persons with personally-owned pet dogs. CDC is waiving the 45 day waiting period after a
titer is drawn before a dog can enter the U.S. Additional exemptions (such as a waiver for the
6-month age requirement) may be available on a case-by-case basis and importers are
encouraged to apply for a CDC dog import permit with all supporting documentation at
www.cdc.gov/dogpermit. We encourage persons in European Union (EU) countries to work
with local veterinarians to receive a rabies vaccine, microchip, and titer before applying for a
dog import permit.
Persons that attempt to import their personally-owned pet dogs into the United States without
a CDC dog import permit will be required to quarantine their dog for an extended period of
time at a CDC-approved facility until sufficient proof of vaccination can be obtained by the
owner and provided to CDC. This may include revaccination and a passing titer test by a CDCapproved laboratory prior to the dog’s release. Owners will be responsible for all fees associated
with quarantine, vaccination, testing, or other veterinary care. Fees can easily exceed $5000
USD.
Dogs imported for resale, rescue, or adoption are not permitted and will be denied entry and
returned to the country of departure. Ukraine is a high-risk country for dog rabies; CDC does
not intend to lift the temporary suspension that is currently in place for rescue dogs from
Ukraine. Many countries in the EU are considered to be free of canine rabies. Rescue dogs that
are held in a rabies-free country for a minimum of six months are eligible for importation into
the United States.

