Неофициален превод

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ С ДОМАШНИ КУЧЕТА ЗА КАНАДА
Моля да се има предвид:





Домашните кучета, които влизат в Канада няма да бъдат поставяни под карантина
Канада не изисква идентификация чрез микрочип или татуировка за кучета, внасяни като
лични домашни любимци. Въпреки това, кучета под 8-месечна възраст, внесени под
търговската категория (за продажба на дребно, разплод, шоу или изложба, научни
изследвания, със статут на специално обучение или предназначени за осиновяване и / или
организация за хуманно отношение към животните) трябва да бъдат идентифицирани
чрез електронен микрочип.
Канадската агенция за гранични услуги (CBSA) може да предаде всяко животно,
представено на границата, за вторична проверка от Канадската агенция за инспекция на
храните (CFIA).

Имате ли нужда от разрешително за внасяве на кучета ?
Разпознаване на разликата между внасяне с комерсиален и с личен характер?
Възможно е да се изисква предварително уведомление за пристигане
За някои животни може да се изиска проверка от CFIA в пристанищата на влизане в Канада.
Инспекторът на CFIA не е дежурен по всяко време в пристанищата на влизане и може да бъде
извикан, когато е необходимо. Вносителите трябва да използват Системата за автоматизиран
внос Automated Import Reference System, за да определят дали е необходима проверка на CFIA.
Ако се изисква проверка на CFIA, вносителите трябва да направят тези уточнения преди
пристигането си, като се свържат с окръжната служба на CFIA, най-близо до първата точка на
влизане в Канада, за насрочване на проверката.
Въздушен транспорт
За кучетата е възможно да се изисква допълнителна документация, ако са превозвани по
въздуха. Моля да уточните дали отговаряте на съответните изисквания.
Трябва да сте наясно с указанията за контейнера за домашни любимци, издадени от
Международната асоциация за въздушен транспорт. companion animal container guidelines
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Необходими ваксини
Кучетата, внесени в Канада, трябва да имат всички необходими ваксини в зависимост от
възрастта на кучето. Куче на по-малко от 3 месеца по време на внасянето, не се нуждае от
ваксинация срещу бяс. Документ за възрастта на кучето обаче, трябва да бъде представен при
поискване.
Такси за инспекция, данъци и мита
Кучетата, внесени в Канада, са обект на документална инспекция от Канадската агенция за
гранични услуги (CBSA), за да се гарантира, че ваксинирането против бяс е актуално и
описанието на животното съответства. CBSA също визуално ще инспектира животното, за да
гарантира, че няма видими признаци на заболяване. CBSA може да се свърже с CFIA, когато са
необходими ветеринарни насоки или експертиза.
Текущите такси за тази проверка са:



$30.00 + такса за първото животно в пратката и
$5.00 + такса за всяко допълнително животно в пратката

Ако пратката не отговаря на изискването за внос в Канада за сертифициране на бяс (дори ако
животното се внася от САЩ), ще бъде наредено животното да бъде ваксинирано срещу бяс за
сметка на собственика в рамките на две седмици от неговото пристигане, като се прилагат
следните такси:



$55.00 + такса за първото животно в пратката и
$30.00 + такса за всяко допълнително животно

Всички приложими данъци или мита се изчисляват от CBSA.
Както е посочено по-горе, в някои случаи ще трябва да се извърши проверка от Канадската
агенция по хранителна инспекция (CFIA). Ще се налагат допълнителни такси за разходите по
инспекцията на CFIA.
Всички такси трябва да се заплащат по време на проверката. Моля да се има предвид, че
домашните кучета с произход от Съединените щати, подлежат на проверка за внос, но са
освободени от такси за инспекция.
Храна за домашни любимци
Личният внос на храни за домашни любимци от други страни е забранен.
Тези изисквания се прилагат към:




животните, влизащи за постоянно в Канада
животни, които преминават през Канада на път за крайна дестинация
животни, които влизат в Канада за временно посещение

Сертификат за ваксинация срещу бяс
Паспортът на Европейския съюз за домашни любимци е приемлива алтернатива на сертификата
за ваксиниране срещу бяс, стига да са включени всички необходими елементи, посочени подолу.
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Сертификатът за ваксинация против бяс трябва:








да бъдат на английски или френски език
да бъде издаден и подписан от лицензиран ветеринарен лекар
да идентифицира животното (порода, пол, цвят и тегло);
да удостоверява, че животното е ваксинирано срещу бяс
да посочва датата на ваксинацията
да посочва търговското наименование и серийния номер на лицензираната ваксина и
да уточнява продължителността на имунитета (в противен случай тя ще се счита за
валидна за една година от датата на ваксинацията

За кучетата между три и осем месеца, придружавани от техните собственици, се изисква
сертификат за ваксинация против бяс.
За кучета на по-малко от три месеца не се изисква сертифициране за бяс. Доказателство за
възрастта на кучето обаче трябва да бъде предоставено при поискване.
Животни, които не отговарят на канадското изискване за бяс при пристигане
Ако едно куче не отговаря на канадските изисквания за бяс при пристигане, собствениците ще
бъдат задължени за своя сметка да:



го ваксинират срещу бяс в рамките на определен период от време и
да предоставят документа за ваксинация на Канадската агенция за хранителна инспекция

Моля да се обърне внимание, че възможността за ваксинация срещу бяс при пристигане не е
налице за кучета на възраст под 8 месеца, внесени под търговската категория.
За допълнителна информация:
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/imports/policies/liveanimals/pets/dogs/eng/1331876172009/1331876307796
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