Registrierung von Haustieren

Wenn Personen aus der Ukraine ihre Haustiere mitführen, ist es wichtig, dass unser
Veterinäramt darüber schnellstmöglich in Kenntnis gesetzt wird und ggf. eine TollwutImpfung, Chippen und das Erstellen eines EU-Heimtierausweises nachgeholt
werden.

Anbei finden Sie das Meldeformular, welches ausgefüllt und an das Veterinäramt
übersendet werden muss. Die Tierhalter:innen können damit auch direkt zu
einem/einer praktizierenden Tierärzt:in im LK CUX gehen, diese senden dann alle
erforderlichen Unterlagen (nebst Rechnung) im Nachgang an unser Veterinäramt.

Den Tierhalter:innen entstehen dabei keine Kosten für Tollwut-Impfung, Chippen
und das Erstellung eines EU-Heimtierausweises und ganz wichtig, die Tiere werden
den Personen nicht weggenommen!

Weiterhin finden Sie anbei ein Merkblatt zur Absonderung (in Deutsch und
Ukrainisch), welches den Tierhalter:innen ausgehändigt werden sollte, damit sie ggf.
sofort bei Ankunft darüber informiert werden, wie sich verhalten sollten.

Bitte übersenden Sie das ausgefüllte Formular an das örtlich zuständige Veterinäramt!
Будь ласка, надішліть заповнений реєстраційний формуляр до місцевої ветеринарної
служби!
Meldeformular über Heimtiere aus der Ukraine
Реєстраційний формуляр
для домашніх тварин з України
Bitte füllen Sie für jedes Tier ein eigenes Formular in Druckbuchstaben aus
Будь ласка, заповніть окрему форму для кожної тварини друкованими літерами
Tierhalter/in (aus der Ukraine)
Власник тварини (з України)
Name
Ім'я
Telefon
Tелефон
Anschrift Tierhalter/in in Deutschland
Адреса власника тварини в Німеччині
Name der Einrichtung bzw. Privatperson
Назва установи або контактної особи
Anschrift
Aдреса
Telefon Kontaktperson
Телефон контактної особи

Vorname
Прізвище
E-Mail

E-Mail Kontaktperson
E-Mail-Електронна адреса контактної особи

Aus der Ukraine mitgebrachtes Heimtier
Домашня тваринa, яку привезли з України
Tierart
Name d. Tieres
Tварина
Ім'я тварини
Geschlecht
♂
Alter
Kastriert
Ja Так
♀
Вік
Кастрований
Nein Ні
Стать
Weitere Angaben für Hund, Katze, Frettchen:
Додаткова інформація про собак, котів, тхорів:
Kennzeichnung mit Microship
Ja
Так Microchipnr.
Маркування мікрочіпом
Nein Ні
Мікрочіп №
Tollwut-Impfung
Ja Anzahl Tollwut-Impfungen
Datum letzte Impfung
Так
Кількість щеплень проти сказу Дата останньої вакцинації
Вакцинація проти сказу
Nein Ні
Tollwuttiterbestimmung erfolgt
Ja Так
Titerhöhe
Nein Ні
Pівень титру
Титр сказу визначено
Unterbringung des Heimtieres in Deutschland
Проживання домашньої тварини в Німеччині
Name d. Einrichtung bzw. Privatperson
Установа або приватна особа
Anschrift
Aдреса
Telefon Kontaktperson
E-Mail Kontaktperson
Телефон контактної особи
E-Mail Електронна адреса контактної особи

_____________________________
Ort, Datum
Місце, дата

___________________________________
Unterschrift Tierhalter/in
Підпис власника тварини

Absonderung von Hunden und Katzen aus der Ukraine
Name der/s Tierhalter/in:
Aktuelle Adresse:


Hund



Katze 		

Tierarztpraxis:

Name:					Chipnummer:
Bis zum Nachweis der erforderlichen Einreisebestimmungen hinsichtlich der Tollwut ist Ihr Tier
abgesondert zu halten.

Während dieser Absonderung gilt Folgendes:


Führen Sie Ihre Hunde in der Öffentlichkeit immer an der Leine!



Lassen Sie Ihren Hund oder Ihre Katze nur in einem ausbruchsicheren Bereich frei laufen!



Vermeiden Sie den Kontakt Ihres Tieres zu anderen Menschen und Tieren!



Besuchen Sie mit Ihrem Tier einen Tierarzt, wenn es krank ist oder sich ungewöhnlich verhält
und informieren Sie ihn über den Tollwutstatus / legen Sie ihm alle Nachweise vor!



Voraussichtliches Ende der Absonderung:

Für den erforderlichen Tollwutstatus sind zusätzlich zur Absonderung weitere Maßnahmen durch
einen Tierarzt erforderlich:


Titerbestimmung (Blutprobenentnahme) am



Tollwutimpfung (Auffrischung) am



Ausstellen des EU-Heimtierpasses am

Bitte vereinbaren Sie den Termin beim Tierarzt vorab telefonisch und bringen Sie immer alle Unterlagen und Ihr Tier mit zum vereinbarten Termin.
Bitte lassen Sie auch Ihr Tier mit Ihrem Namen, Ihrer Handynummer und E-Mail-Adresse unter Angabe der Chipnummer bei TASSO registrieren. Es entstehen Ihnen dadurch keine Kosten und wenn
Sie Ihr Tier verlieren, finden Sie es so immer wieder!
Ich habe diese Hinweise zur Kenntnis genommen und werde mich daran halten und zu den oben
genannten Terminen einen Tierarzt aufsuchen.
Datum: 				
Kontakt für Rückfragen:

Unterschrift:

Сегрегація/ізоляція для собак і котів з України
Ім’я власника тварини:
Поточна адреса:
0 Собака 0 Кішка Ветеринарна практика/лікарня
Ім’я:

Номер мікросхеми/мікрочіп тварини :

Вашу тварину необхідно утримувати окремо до підтвердження необхідних вимог щодо
сказу.
Під час цієї ізоляції слідувати наступним правилам :


Завжди тримайте своїх собак на повідку в громадських місцях!



Відпускайте собаку чи кішку лише в захищеній зоні!



Уникайте контакту вашого вихованця з іншими людьми та тваринами!



Відведіть свого вихованця до ветеринара, якщо він захворів або поводиться незвично,
і повідомте ветеринара про його статус на сказ / надайте йому всі підтверджуючі
докази/документи !



Орієнтовний/Приблизний кінець ізоляції:

Для отримання необхідного статусу сказу, крім ізоляції, необхідні додаткові заходи від
ветеринара:


Визначення титру (взяття зразків крові)



Вакцинація від сказу



Видача паспорта тварини ЄС

Будь ласка, домовтеся про зустріч з ветеринаром заздалегідь по телефону і завжди беріть з
собою всі документи та свою тварину на узгоджений прийом.
Також зареєструйте свою тварину в TASSO, вказавши своє ім’я, номер мобільного телефону
та адресу електронної пошти, вказавши номер чіпа/мікросхеми тварини. Ця послуга
абсолютно безкоштовна, в разі якщо ви втратите свого вихованця, ви завжди зможете
знайти його знову!
Я прийняв ці інструкції до відома і буду їх дотримуватися та відвідати ветеринара у
зазначені вище дати.
Дата, підпис:
Контакт для запитань:

