ЛЮБІ УКРАЇНСЬКІ ДРУЗІ
Допомож ть нам уберегти
Бельг ю в д сказу серед тварин
ласкаво просимо вас ваших домашн х тварин Бельг йськ ветеринари й профес йн
ветеринарн асоц ац ї Бельг ї рад в тати вас ваших домашн х улюбленц в
Разом з вами ми подбаємо про те щоб стан ваших домашн х тварин собак кот в тхор в
тощо в дпов дав європейським нормам
Порядок д й такий
Вам сл д звернутися до ветеринара в мун ципал тет де ви будете проживати їхн
мена можна д знатися звернувшись до органу мун ципальної влади для реєстрац ї
Якщо ваша тварина дентиф кована за допомогою ч па має паспорт в зьм ть цей
паспорт з собою коли п дете до ветеринара щоб можна було дентиф кувати
тварину та перев рити її щеплення
Якщо ваша домашня тварина не дентиф кована ветеринар дентиф кує її та
зробить їй обов язкове щеплення в д сказу Ви також отримаєте європейський
паспорт для вашої домашньої тварини
Якщо ваша домашня тварина не була вакцинована проти сказу на момент
прибуття до Бельг ї ветеринар зробить їй щеплення Ви повинн обмежити
контакти з ншими тваринами та з людьми поза межами вашої родини
Федеральна агенц я з контролю за безпекою продукт в
харчування
бере на себе частину витрат на
євро без ПДВ а решту оплачує власник
вакцинац ю
тварини
пропонує безкоштовне титрування антит л до
сказу завдяки чому ви й ваш тварини зможете отримати
б льшу свободу пересування Ветеринар в зьме зразок кров
Також важливо стежити за здоров ям свого домашнього
улюбленця протягом м сяц в п сля його прибуття в Бельг ю
БАЖАЄМО ВАМ І ВАШІЙ РОДИНІ ВСЬОГО
НАЙКРАЩОГО

За додатковою нформац єю ви можете звернутися
до будь якого бельг йського ветеринара

Бельг йська нац ональна референс лаборатор я з хвороб тварин

ЩО ТАКЕ СКАЗ
Сказ це захворювання яке може вражати собак кот в тхор в та нших ссавц в а
також може передаватися людин з слиною через укуси подряпини зализування ран
Щор чно у св т в д сказу помирає близько
людей багато з яких д ти Бельг я
року Оск льки в Україн все ще бувають
об явлена оф ц йно в льною в д сказу з
випадки сказу ми повинн разом забезпечити щоб собаки коти чи тхори з України не
принесли хворобу до Бельг ї
ЯКІ ПІДОЗРІЛІ СИМПТОМИ МОЖНА
ПОМІТИТИ У ТВАРИНИ

Основними симптомами сказу є
агрес я
збудження
ненормальна повед нка боязнь води
Інш менш поширен симптоми включають
лихоманку
загальне нездужання
рясне вид лення слини
в дмову в д їж
сексуальне збудження
чутлив сть до св тла та гучних звук в
м язов судоми та парал ч
ЩО Я ПОВИНЕН ЗРОБИТИ

Буває що симптоми сказу з являються лише через к лька
м сяц в тому протягом м сяц в п сля в їзду вашої тварини до
Європейського Союзу важливо
обмежити контакт вашого домашнього вихованця з
людьми та ншими тваринами за межами вашої родини
стежити за повед нкою та здоров ям свого вихованця
Якщо ваш вихованець вкусив людину або ншу тварину
протягом цього м сячного пер оду вам сл д звернутися до
ветеринара щоб в н перев рив його на сказ Вил кувати людину
в д сказу можна але л кування необх дно проводити негайно п сля
зараження Якщо ваша домашня тварина вкусила людину ц й
людин необх дно швидко звернутися до л каря роз яснити
ситуац ю та походження тварини
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