Неофициален превод
Информация за транспортиране на домашни любимци (кучета, котки или порове от ЕС) с
нетърговска цел за Швейцария
Общи разпоредби
Максимум пет животни могат да бъдат въведени в страната под „регламента за домашни
любимци“. Ако пътувате с повече от пет животни, това се счита за търговски внос (вж. Внос).
Изключение: Можете да подадете молба до FSVO за лиценз, ако пътувате с повече от пет кучета,
котки или порове от трета държава (т.е. държава, която не е държава-членка на ЕС, както и други
европейски държави и територии) с признат паспорт за домашни любимци) с цел участие в
състезания или подобни събития (вж. „Повече информация“).
Забранено е да се въвеждат кучета с купирани уши и/или опашки (виж "Повече информация").
Млади животни на възраст до 12 седмици:




Изисква се правилно попълнен официален паспорт за домашен любимец.
Животното трябва да е с микрочип.
Младите животни на възраст под 12 седмици не е задължително да бъдат ваксинирани
срещу бяс, преди да бъдат въведени в страната. Въпреки това е нужно потвърждение, поето
от техния (нов) собственик, че откакто са родени, те не са били в контакт с диви животни.
Това потвърждение не се изисква, ако младите животни са придружени от майка си и все
още са зависими от нея. Кученца на възраст до осем седмици могат да бъдат вкарани в
Швейцария само, ако са придружени от майка си.

Животни на възраст между 12 и 16 седмици:




Изисква се правилно попълнен официален паспорт за домашен любимец.
Животното трябва да е с микрочип.
Животното трябва да е ваксинирано срещу бяс. Животното трябва да е на възраст наймалко 12 седмици, преди да може да бъде поставена първата ваксинация. Не е необходим
21-дневен период на изчакване след ваксинацията, ако животните пътуват с потвърждение,
попълнено от (новия) собственик, че откакто са родени, те не са били в контакт с диви
животни.

Животни на възраст над 16 седмици:




Изисква се правилно попълнен официален паспорт за домашен любимец.
Животното трябва да има или татуировка, или микрочип. Татуировката е валидна само, ако
може да се докаже, че е направена преди 3 юли 2011 г.
Животното трябва да е било ваксинирано срещу бяс. Животното не може да влезе в
Швейцария преди изтичане на 21-дневния период на изчакване след поставяне на
ваксината. Ако реваксинацията е направена преди изтичане на крайния срок на действие на
предходната ваксинация, периодът на изчакване не се прилага.

За повече информация:
https://www.blv.admin.ch/blv/en/home/tiere/reisen-mit-heimtieren/hunde-katzen-und-frettchen.html
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