Неофициален превод
РЪКОВОДСТВО ЗА ОФИЦИАЛНИТЕ ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ ПРИ ИЗНОС НА
КУЧЕТА И КОТКИ В АВСТРАЛИЯ
Австралийските условия за внос на кучета и котки са сред най-строгите в света, отразяващи отсъствието на
много заболявания при кучета и котките. Австралийското правителство стриктно спазва условията за внос.
Изброените по-долу десет прости, но критични правила, които официалните ветеринарни лекари е
необходимо да спазват при сертифицирането на кучета или котки при износ за Австралия, ще гарантира, че
животните могат да бъдат внесени, без карантинният период да бъде удължен, реекспортирани или
евтаназирани. Списъкът от правила трябва да се спазва във връзка с разрешението за внос и съответното
подробно ръководство, достъпно на уебсайта на отдела (http://www.agriculture.gov.au/cats-dogs/step-bystep-guides).
Условията, които трябва да се проверят преди подписването и одобряването на официалния здравен
сертификат:
1. Всички необходими тестове, третирания и прегледи са извършени в рамките на изискваните срокове
преди износа. Например, за кучета, датата на вземане на кръв за тестване на Ehrlichia canis е най-малко 21
дни след прилагане на съответстващо третиране за външни паразити.
2. Датите на реваксиниране за всяка необходима ваксина (и), трябва да са включени в официалния здравен
сертификат.
3. Всяко третиране за външни паразити е с одобрен продукт и се прилага в съответствие с изискванията на
производителя, така че действието да е продължително до износа.
а) Списъкът (не е изчерпателен!) на допустимите за третиране срещу външни паразитни средства, може
да бъде намерен на уебсайта на Департамента (http://www.agriculture.gov.au/cats-dogs/step-by-stepguides). Ако продуктът трябва да се прилага месечно, той трябва да се приложи не по-късно от 31-ия ден от
последното приложение.
б) Третиранията срещу външните паразитни трябва да бъдат локални (не орални) и трябва да убиват
кърлежи и бълхи при контакт.
в) Продукти, които убиват кърлежите и бълхите след поглъщане на активната съставка, като Bravecto®
(флуранан), NexGard® (афоксолан), Advantage Multi® (моксидектин) и Revolution® (селамектин), не се
допускат за третиране на външни паразити.
г) Активните съставки и дозата на третиране за външни (и вътрешни) паразитни трябва да бъдат
включени в официалния здравен сертификат.
4. Третирането за вътрешни паразити трябва да бъде ефективно срещу нематоди и цестоди.
5. За кучета - в официалния здравен сертификат се вписва или се задрасква датата на последното
чифтосване.
6. Ако животно се изнася за Австралия от страна в група 2 (свободна от бяс), номера (та) на официалния
печат (или пломба) на клетката, са вписват в официалния здравен сертификат.
7. Четливо да бъде изписан общ или официален имейл адрес на официалния държавен ветеринарен лекар.
8. Във всички необходими протоколи от лабораторните тестове се отбелязва:
а) номера на микрочипа на животните - трябва да бъдат точно записан във всички документи!
б) датата на вземане на кръвната проба;
в) специфичния лабораторен тест, изискван от условията на внос;
г) резултатите от тестовете отговарят на условията за внос;
Условия, които се проверят след подписване и одобрение на официалния здравен сертификат са:
9. Всеки лабораторен протокол за изследване е заверен с официален държавен печат.
10. Официалният здравен сертификат е подписан и с отбелязана дата.
За допълнителна информация:
Изпратете имейл на: imports@agriculture.gov.au или се свържете на телефон +61 3 8318 6700 или на
http://www.agriculture.gov.au/cats-dogs/step-by-step-guides/category-3-step-by-step-guide-for-dogs#step-16-internal-parasitetreatments-timeframe-two-treatments-at-least-14-days-apart-with-the-second-treatment-given-within-5-days-before-export
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