Неофициален превод
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА КУЧЕТА, КОТКИ И ПОРОВЕ В ЧИЛИ
РЕЗОЛЮЦИЯ
1. Санитарни изисквания за внос в Чили на кучета (Canis lupus familiaris), котки (Felis silvestris
catus) и порове (Mustela putorius furo) като домашни любимци.
2. Броят на животните да не надвишава 5.
3. Хибридните животни, получени от кръстоска на домашен вид куче (Canis lupus familiaris) или
котка (Felis silvestris catus) с чист или хибриден див вид, не се считат за домашни любимци.
4. Животните трябва да бъдат придружени от официален ветеринарен здравен сертификат,
издаден от официалните компетентни власти на страната на произход, който удостоверява
пълното спазване на санитарните изисквания, установени в настоящата резолюция.
5. Официалният ветеринарен здравен сертификат трябва да е на испански език и на езика на
страната на произход. За домашни любимци, идващи от държави-членки на Европейския съюз е
валиден издадения от тях на испански или английски език паспорт, при условие че се
удостовери, че той отговаря на всички изисквания, санитарни мерки, установени в настоящата
резолюция.
6. Официалният ветеринарен здравен сертификат е с валидност максимум 10 дни, която може да
бъде удължена в зависимост от пътуването. Сертификатът трябва да включва следната
информация:
a. Страна на произход:
b. Идентификация на животното: научно наименование на вида, име, порода, пол, възраст,
цвят, тегло и идентификация с микрочип (животните трябва да бъдат идентифицирани
посредством микрочип, който отговаря на стандарта ISO 11784 и може да се чете с
устройство за четене, съвместимо със стандарт ISO 11785, посочващ областта на
поставяне).
c. Извършена кастрация на домашния любимец
d. Идентификация на собственика или отговорното за домашния любимец лице: име,
адрес, телефон, имейл и номер на официалния документ за самоличност или паспорта.
e. Транспортно средство
f. Дали домашния любимец пътува със собственика, лице или фирма отговорна за него.
g. Име и адрес в Чили на собственика или отговорното за домашния любимец лице.
h. Дата на ваксинация срещу бяс, сериен номер на използваната ваксина, валидност на
ваксината и производител, резултат от изследването за неутрализиращите антитела
срещу вируса на бяс, прикрепени към посочения сертификат за изследването.
i. Име, дата на поставяне и активна съставка на използвания противопаразитен препарат.
7.
Независимо от горното, ветеринарния здравен сертификат трябва да гарантира следните
здравни изисквания:
a. Домашният любимец е бил подложен на клиничен преглед от ветеринарен лекар, в рамките
на 10 дни преди изпращането, по време на който не е показал клинични признаци или
симптоми на заразни инфекциозни или паразитни заболявания.
b. Трябва да се гарантират датите на ваксинация, серийния номер, наименованието на
ваксината (ваксините), производителя и датата на валидност на ваксината/ите според
указаното от производителя, датата на обезпаразитяването, активното вещество и дозата,
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съгласно следното
i. Домашният любимец трябва да отговаря на поне едно от следните изисквания:
-

Да има валидна ваксина против бяс (инактивирана), съгласно официалния план за
ваксинация на страната на произход.

- Да е било подложено на изследване за титър за антитела срещу бяс, с минимален резултат от
0.5 U.I / ml, извършено от официална референтна лаборатория.
В случай, че валидността на използваната ваксина не е посочена, тя ще се счита за ефективна
за период от 12 месеца.
ii. В рамките на 10 дни преди изпращането им трябва да бъдат подложени на вътрешно и
външно обезпаразитяване с продукти с широк спектър на действие, одобрени от официалните
компетентни власти на страната на произход. Трябва да се посочи активната съставка на
приложените противопаразитни средства, дозировката и датата на прилагането им.
iii. Животните, които не са ваксинирани или с ваксина, която не е валидна и / или не са
обезпаразитени, ще бъдат предмет на санитарни мерки, които се определят от
ветеринарният лекар или началникът на смяна за граничния контрол.
iv. Разходите, свързани с клиничния преглед и предприетите от ветеринарния лекар санитарни
мерки, са за сметка на собственика или на отговорното за домашния любимец лице.
8. При пристигането на домашните любимци, контролните власти ще проверят дали официалната
санитарна сертификация отговаря на изискванията, посочени в настоящата резолюция.
9. Без да се засягат разпоредбите на настоящата резолюция, могат да се прилагат други
законови разпоредби, свързани с превенцията и борбата с болестите в страната.
10. В случай на порове трябва да бъде представено разрешително за влизане на екзотични диви
животни, издадено от Отдела за защита на природните ресурси към SAG, съгласно
предвиденото в действащото законодателство.
11. Официалният ветеринарен здравен сертификат може да бъде приспособен към следния
модел или да съдържа минимум информацията посочена в него.
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