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Інформація для людей з України,  

які привезли з собою собак, котів або тхорів  

 
Пані та панове,  
 
Вони втекли від війни в Україні. Про те, що ми дуже раді і сподіваємося, що ви в колі 
Bochum почувається в безпеці та в надійних руках. Це вам також вдалося знайти свою 
собаку, свого кота чи свого вивести тхорів у безпечне місце. Ласкаво просимо Ви також 
тримаєте свого вихованця в Німеччині. є для кілька речей, які слід  
враховувати.  
 
В Україні вони поширені по всій країні часті випадки сказу. Німеччина з іншого боку 
вважається вільним від сказу. Сказ – серйозне захворювання що є смертельним для 
людей і тварин, якщо вони колись спалахнув. Терапія або Зцілення неможливе. Щоб 
Німеччина була вільна від сказу залишається, ми хочемо переконатися, що ваша 
собака або Ваш кіт нерозпізнаний збудник сказу після імпортує Німеччину, захворює 
нею і цей тут поширення. Тому, як власник домашньої тварини, ви повинні зробити 
наступне Дотримуйся правил:  
 

1. Ваш вихованець повинен спочатку бути обов'язковим у вашому поточному 
Залишайтеся в житлі та не повинні мати жодних контактів інші тварини або 
незнайомці. А Собак можна вигулювати на повідку протягом короткого періоду 
часу буде. Важливо, щоб він не йшов на контакт іншим собакам і людям.  
 

2. Негайно зверніться до ветеринарної служби в Реклінгхаузені, по телефону через 
вул номери телефонів 0234 910 8811. Крім того, ви можете зв’язатися з нами 
надіслати електронний лист на адресу: Veterinaeramt@Bochum.de   
 

3. Якщо у вас є довідка про щеплення для вашої тварини, подайте її Будь ласка, 
надайте це нам, щоб ми могли визначити чи потрібна ваша тварина щеплення 
від сказу чи ні.  
 

4. Вашого вихованця необхідно представити до ветеринарного кабінету буде. Там 
він отримує транспондер (мікрочіп), щоб його було чітко ідентифікувати. При 
необхідності проводиться також щеплення від сказу. Для міченої та 
вакцинованої тварини потім видається так звана посвідчення особи тварини.  

 
5. Ваша тварина має бути через 30 днів після щеплення від сказу знову 

представлено у ветеринарній практиці. Потім береться зразок крові на 
Необхідно перевірити антирабічні антитіла.  
 

6. Як тільки буде доступний результат тесту і доведено є, що ваша тварина 
достатній Має антитіла до сказу, дозволено з іншими тваринами і люди 
вступають у контакт. 

 
Доданий документ призначений для полегшення процесу.  


