Неофициален превод
Правилата са в сила от декември 2012
ПРОЦЕДУРА ЗА ВНОС НА КОТКИ И КУЧЕТА
В РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

Всички пътници, внасящи котки и кучета в Република Корея трябва да се придържат
към следната процедура.
Внос на котки и кучета на възраст под 90 дни или с произход от държави
свободни от бяс:
http://www.qia.go.kr/english/html/Animal_livestock/02AnimalLivestock_007-8.jsp
В случай, че котките и кучетата са на възраст под 90 дни и произхождат от държави свободни
от бяс, не се изисква предварителна ваксинация срещу бяс, остава задължителното изискване
животните да са с имплантиран микрочип. Собствениците трябва да представят пред служителя
от карантинните служби на входния пункт здравния сертификат, издаден от компетентните
власти на държавата-износител, където е посочен номера на микрочипа на животното.
Котка или куче, чиято придружаваща документация е проверена и което, посредством
клиничен преглед на входния пункт, е определено като здраво, може да бъде освободено в деня
на пристигане.

Зони, определени като свободни от бяс
Тези зони могат да бъдат променени по всяко време при избухване на огнище на бяс,
поради което е необходимо да се провери актуалния статус на държавата-износител)
Australia, Austria, Belgium, Denmark, Finland, Germany, Guam, Hong Kong, Ireland, Italy, Japan,
Kuwait, New Zealand, Portugal, Singapore, Sweden, Switzerland, United Arab Emirates, United
Kingdom etc.

Внос на котки и кучета на възраст над 90 дни
- Имплантираният микрочип и тестът за антитела срещу бяс са задължителни за котките и
кучетата на възраст 90 или повече дни, произхождащи от държави, които не са свободни от бяс.
Тестът за антитела срещу бяс трябва да бъде извършен в международно одобрена лаборатория
или от компетентните власти на държавата-износител в рамките на 24 месеца преди
отпътуването.
- Списък на лабораториите, които са международно одобрени за изследване за антитела срещу
бяс: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm
- При пристигане в Корея на служителя от службите за карантина на животните, трябва да бъде
представен здравния сертификат, издаден от компетентните власти на държавата-износител,
удостоверяващ номера на микрочипа на животното и резултатите от теста за антитела срещу
бяс.
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- Котка или куче, чиято придружаваща документация е проверена и което, посредством
клиничен преглед на входния пункт, е определено като здраво, може да бъде освободено в деня
на пристигане. В случай, че животното не е с имплантиран микрочип или номерът на
микрочипа не отговаря на този посочен в сертификата, както и в случай че на животното не е
направено изследване за антитела срещу бяс или титърът на антителата е 0.5IU/㎖ или по-малко,
животното може да бъде поставено под карантина за по-дълъг период от време, за да му бъде
имплантиран микрочип или да бъде изследвано за антитела срещу бяс, като всички разходи се
поемат от собственика.
Ако не представите здравен сертификат, който да придружава вашите котки или кучета, те ще
бъдат върнати в държавата-износител, като отново всички разходи се поемат от собственика.
Средната продължителност на престой при удължаване на периода на карантината е 10 дни, но
би могъл да бъде увеличен в зависимост от конкретния случай.
Микрочипът трябва да съответства на стандартите по ISO както при имплантиране, така
и когато е част от нашийника
Имплантираните на котките и кучетата микрочипове трябва да съответстват на стандартите по
ISO (ISO 11784 и ISO 11785). За всеки друг тип чипове, вносителят трябва да носи със себе си,
четящо устройство.

Предварително уведомление при внос на котки и кучета
- Пътници, които внасят десет или повече котки и/или кучета в Корея трябва да изпратят
предварително уведомление до Агенцията за карантина и инспекция на животни, растения и
риби (APQA) и да получат предварително одобрение за използване на съоръженията за
поставяне на животните под карантина.

За повече информация относно вноса на котки и кучета в Корея, посетете сайта на Агенцията
за карантина и инспекция на животни, растения и риби (APQA): http://www.qia.go.kr
You can also contact the following agencies:
○ Incheon International Airport (Passenger1 Terminal) : Tel. 82-32-740-2660~1
○ Incheon International Airport (Passenger2 Terminal) : Tel. 82-32-740-2028
○ Incheon International Airport (Cargo Terminal) : Tel. 82-32-740-2680
○ Gimhae Airport : Tel. 82-51-971-1925
○ Gimpo International Airport : Tel. 82-2-2664-2601
○ Muan Airport : Tel. 82-62-975-6033
○ Cheongju Airport : Tel. 82-43-263-4218
○ Daegu Airport : Tel. 82-53-982-5096
○ Jeju Airport : Tel. 82-64-746-0761
○ Incheon Port : Tel. 82-32-722-8227
○ Busan Port : Tel. 82-51-600-0424
○ Gunsan Port : Tel. 82-63-460-9430
○ Pyeongtaek Port : Tel. 82-31-8053-7707
○ Gwangyang Port : Tel. 82-61-798-4923
○ Sokcho Port : Tel. 82-33-635-9125

