Til dig, der hjælper ukrainere og deres kæledyr i Danmark
Nogle af de ukrainere der er kommet til Danmark har taget deres hund, kat eller fritte med. Da der
forekommer rabies (hundegalskab) i Ukraine, er det vigtigt, at Fødevarestyrelsen modtager information
om de ukrainske kæledyr, så vi kan beskytte danske kæledyr fra at blive syge. Her kan du læse, hvordan
du kan hjælpe ukrainere og deres kæledyr.
Personer fra Ukraine kan uden videre tage deres hund, kat eller fritte med til Danmark på grund af en
særlig undtagelse i EU-forordningen om flytning af kæledyr. Men i Ukraine forekommer der rabies, og
derfor er det vigtigt, at Fødevarestyrelsen modtager information om de ukrainske kæledyr, der ankommer
til Danmark.
Send blanket til Fødevarestyrelsen
Personer, der ankommer til Danmark fra Ukraine med kæledyr, bedes derfor hurtigst muligt udfylde en
blanket og sende den til Fødevarestyrelsen. Nederst på siden finder du link og QR-kode til blanketten og til
mere information.
Når Fødevarestyrelsen har modtaget blanketten og de relevante dokumenter, vil ejeren blive kontaktet
hurtigst muligt, så vi sammen kan minimere blandt andet risikoen for rabies. Dette vil i de fleste tilfælde
indebære kontrolbesøg af en embedsdyrlæge for at undersøge dyret og lægge en videre plan, som kan
indebære isolation og vaccination mod rabies.
Har ejeren af dyret dokumentation for, at dyret allerede overholder alle nødvendige krav, kan
dokumenterne sammen med blanketten sendes til email@fvst.dk, f.eks. i form af PDF-filer eller billeder.
Kæledyret bør isoleres
Det er vigtigt, at ejeren holder kæledyret isoleret, indtil Fødevarestyrelsen har sikret, at dyret opfylder
indførselskravene og dermed ikke kan udgøre en smittemæssig risiko for rabies. Ved at holde kæledyret
isoleret forebygger vi, at andre dyr og mennesker kan risikere at blive smittet. Dyret bør derfor ikke have
kontakt med andre dyr og mennesker end ejeren, som dyret har rejst til Danmark med. Hunde kan luftes i
kort snor, og fugle, katte og fritter bør holdes indendørs.
Hvorfor skal du holde øje med rabies?
Rabies er farlig for dyr og mennesker og kan føre til dødelig hjernebetændelse. Sygdommen kan smitte til
mennesker ved bid og kontakt med spyt fra smittede dyr. Derfor opfordrer Fødevarestyrelsen alle til at
holde øje med symptomer hos dyrene. Et smittet dyr kan ændre adfærd og kan f.eks. savle, udvise
synkebesvær, stemmeforandring, urenlighed, uro, forvirret opførsel, raserianfald og angrebslyst, eventuelt
afløst af perioder med sløvhed og tiltagende lammelser af især underkæbe og bagparti. Det er vigtigt
straks at kontakte en dyrlæge ved mistanke om rabies. Er et menneske blevet bidt, er øjeblikkelig og
grundig vask og skrub af bidsår meget vigtigt, og en læge bør straks kontaktes.
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