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Інструкції стосовно ізоляції собак, котів та тхорів в особливих ситуаціях
Ізоляція собак, котів та тхорів, які були ввезені до Фінляндії разом з біженцями з України,
громадянами ЄС та іншими іноземцями, які повертаються з Росії з поважних причин, коли не
виконуються вимоги до в’їзду в країну
Основною метою вимог з ввезення для собак, котів та тхорів є запобігання поширенню сказу та
впливу ехінокока багатокамерного/альвеокока (Echinococcus multilocularis) до Фінляндії. Через
кризу в Україні Фінляндія дозволить ввезення домашніх тварин у супроводі біженців, навіть якщо
умови для в’їзду домашньої тварини не будуть дотримані. Якщо під час ввезення вимоги щодо
ввезення не виконуються, тварина поміщається на ізоляцію за рішенням митниці або агенції з
безпеки продовольства Фінляндії. Тривалість ізоляції залежить від того, які недоліки малися в
вимогах щодо ввезення. Ізоляція може бути здійснена як домашня ізоляція або в притулку для
тварин.
Ветеринарний лікар повинен бути поінформований про будь-які ознаки захворювання тварин
протягом періоду ізоляції та про можливу смерть.
1 Прогулянки на свіжому повітрі та контакти з тваринами
•
•
•
•

Необхідно запобігати контакту диких тварин з ізольованою твариною.
Ізольовані тварини не повинні контактувати з іншими тваринами.
Однак тварини, приналежні до одної родини, можуть утримуватися у спільному поміщенні.
Необхідно запобігати втечі тварин.

2 Організація догляду за ізольованими тваринами
•
•

•

Тваринам необхідно забезпечити відповідний догляд, годування, напування та провітрювання, що
відповідають для кожного окремого виду.
Догляд за тваринами має бути влаштований таким чином, щоб не виникало небезпеки для осіб, що
доглядають за тваринами та не поширювалося жодних інфекцій між ізольованими тваринами або
за межами приміщення.
Ізольована тварина може бути розміщена на відкритому повітрі на огородженій відкритій території
або на повідку, але контакт з тваринами та людьми, окрім власника, має бути зведений до
мінімуму. Під час вигулу на повідку необхідно подбати про те, щоб тварина ні за яких обставин не
могла втекти (наприклад, використовуючи шлейку замість нашийника).

3 Безпека особи, яка доглядає за твариною
•

Якщо ізольована тварина вкусить людину, людина повинна негайно звернутися до медичного
центру.
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•

Доречно повідомити співробітників медичного центру, що тварина, яка покусала, є домашньою
твариною, ввезеною з України та призначеною для ізоляції через недоліки умов ввезення.

4 Прибирання, очищиння та дезінфекція
•

Після того як тварина залишить приміщення, проводиться очищення та дезінфекція приміщення та
обладнання.

5 Пересування людей в зоні ізоляції
•

Не дозволяйте стороннім особам заходити в зону ізоляції.

6 Прибирання відходів із ізоляції
•

Екскременти ізольованих тварин слід збирати та утилізувати разом із побутовими відходами.

7 Проведення заходів для ізольованих тварин
•
•
•

Домашнім тваринам слід ввести мікрочіп та/або зробити щеплення від сказу ветеринаром, якщо
вони були відсутні після прибуття до країни
Ветеринар також візьме зразки крові у собак, котів та тхорів з України для визначення антитіл до
сказу.
Рішення митниці Фінляндії про недоліки та необхідні заходи та норми надається власнику тварини.
Якщо так не відбувається, власник тварини повинен зв’язатися з агенцією з безпеки продовольства
Фінляндії електронною поштою за адресою kolmasmaa@ruokavirasto.fi та надіслати фотографії будьяких документів, що супроводжували тварину.

8 Закінчення ізоляції
•

Агенція з безпеки продовольства Фінляндії висловлює свою думку щодо тривалості ізоляції тварин
на основі даних перебігу історії тварин та процедур. Термін ізоляції, встановлений митницею,
становить 30 днів. Агенція з безпеки продовольства Фінляндії може продовжити період ізоляції за
потреби та повідомити про це окремо.

