Неофициален превод!
Изисквания и документи, необходими за внос на домашни любимци (кучета, котки и
други животни) в Пакистан

https://pakistancustoms.net/2019/03/import-pets-dog-cats-animals-pakistan-rules-requireddocuments.html

Ако искате да вземете Вашия домашен любимец в Пакистан, тази инструкция е за Вас. В
нея се посочва как да внесете домашен любимец (куче, котка и други животни) в Пакистан,
правилата, регламентите и изискваните документи.
Следните документи и изисквания са необходими, за да внесете домашен любимец в
Пакистан (отнася се само за домашни кучета и котки):






Микрочип
Ваксинации
Третиране срещу паразити
Разрешително за внос
Здравен сертификат

Микрочип
Преди вноса в Пакистан, кучетата и котките трябва да бъдат идентифицирани с микрочип
за домашни любимци. Ако Вашият домашен любимец няма регистриран микрочип, уверете
се, че Вашите домашни любимци носят етикети, които ги идентифицират и има
информация за контакт за Вас.

Ваксинации
Домашните кучета и котки трябва да бъдат ваксинирани срещу бяс не по-рано от тридесет
дни и не повече от дванадесет месеца преди пристигането.
Кучетата трябва да бъдат ваксинирани срещу гана, инфекциозен хепатит, лептоспироза и
парвовироза между двадесет и един дни и дванадесет месеца преди датата на пътуването.
Котките трябва да бъдат ваксинирани срещу ринотрахеит, панлевкопения и калицивирусна
инфукция между двадесет и един дни и дванадесет месеца пътуване.

Третиране срещу паразити
Вашият домашен любимец трябва да бъде третиран срещу вътрешни и външни паразити от
лицензиран ветеринарен лекар в рамките на 14 дни от влизането в Пакистан.

Разрешително за внос
Изисква се наличието на разрешително за внос, преди домашните кучета и котки да могат
да влязат в Пакистан. Разрешителното за внос се издава на вносителя/собственика на
животното (ите) от ветеринарните власти на Пакистан. Отговорност на собственика е да
кандидатства за разрешение за внос.

Здравен сертификат
Ветеринарният сертификат за внос в Пакистан трябва да бъде попълнен в рамките на 7 дни
преди пътуването и заверен от официален ветеринарен лекар.

Забранени породи
Пакистан не поддържа списък със забранени породи, но агресивното поведение не се
толерира. Посетителите са отговорни за поведението на своя домашен любимец.

Животни по CITES
В случай, че Вашият домашен любимец не е куче, котка или пор, и особено ако е
костенурка или папагал, трябва да потвърдите, че той не е защитен съгласно конвенцията за
международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES). Ще
трябва да кандидатствате за допълнителни разрешения, ако случаят е такъв.

