
 
 

Зареєструйте свого домашнього улюбленця (собаку, кота чи тхора), 

прибувшого з України до Данії  
Ви привезли свого домашнього улюбленця (собаку, кота чи тхора) з України до Данії 

через нинішнє вторгнення Росії? Якщо так, Данська ветеринарно-харчова адміністрація 

просить вас надати нам відповідну інформацію щодо вашого домашнього улюбленця. 

Оскільки в Україні є сказ, важливо, щоб собакам, котам та тхорам, була приділена особлива увага, 

адже вони можуть бути переносниками вірусу сказу. Щоб переконатися, що українські домашні 

улюбленці в Данії не хворіють на сказ, Данська ветеринарно-харчова адміністрація має провести 

офіційний контроль, включаючи фізичний огляд вашого домашнього улюбленця. Для здійснення 

офіційного контролю необхідно надати відповідну інформацію.  

Заповніть спеціальну інформаційну форму 

Осіб, які прибувають до Данії з України зі своїми домашніми улюбленцями, просять якомога 

швидше заповнити форму. Перегляньте форму на наступній сторінці або нижче у випадку 

електронної версії за допомогою QR-коду.  Заповнивши форму, надішліть її разом із відповідними 

документами щодо стану здоров’я вашого домашнього улюбленця до Данської ветеринарно-

харчової адміністрації (DVFA): email@fvst.dk   

Як тільки Данська ветеринарно-харчова адміністрація отримає форму та відповідні документи, ми 

якомога швидше зв’яжемося з вами для організації подальших заходів. У більшості випадків це 

включатиме оглядові візити офіційного ветеринарного лікаря. Залежно від стану здоров’я вашого 

улюбленця і, у разі необхідності, можуть знадобитися такі заходи, як вакцинація від сказу та тест 

на титри антитіл тварини. 

Ви можете отримати більше інформації на нашому вебсайті foedevarestyrelsen.dk/english і нижче 

за допомогою QR-коду.  

Вашого домашнього улюбленця слід ізолювати 

Ми закликаємо вас тримати свого домашнього улюбленця в ізоляції, доки Данська ветеринарно-

харчова адміністрація не зв’яжеться з вами для організації подальших заходів. Це означає, що ваш 

домашній улюбленець повинен уникати контактів із іншими тваринами та людьми, крім його 

власника, який подорожував із домашнім улюбленцем до Данії. Під час провітрювання тримайте 

собаку на короткому повідку. Тримайте птахів, котів і тхорів у приміщенні. 
 

Заповніть форму якомога швидше 

             QR-код для інформації про           QR-код для форми для           

українських домашніх улюбленців у Данії                         Українські домашні улюбленці                                                       

            

                                                                      

 

 

 
           відскануйте код за допомогою мобільного телефону                                                       відскануйте код за допомогою мобільного телефону 

mailto:email@fvst.dk
https://foedevarestyrelsen.dk/english

