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Основне
Сказ є поширеною хворобою в Україні. І більшість домашніх тварин будуть змушені сидіти на
карантині від Jordbruksverket. Якщо ж у вашого вихованця є паспорт, це дуже допоможе,
особливо якщо у нього зареєстровані щеплення від сказу.
Ви можете скоротити час карантину, якщо ваш вихованець пройде тестування, щоб довести,
що у нього є захист від деяких захворювань. Зазвичай їм потрібен тест на антитіла до сказу,
який підтверджує, що вони захищені (для кішок і собак).
Distriktsvetrinärerna – ветеринарна клініка, що має найближчі зв’язки з Migrationsverket. Вони,
як правило, тестують тварину швидше, ніж інші ветеринарні клініки (котрим потрібні додаткові
документи для таких безкоштовних тестів). Приватні ветклініки також можуть це зробити, але
часто не знають, як це документально оформити для українців. Distriksvetrinärerna (і приватні
ветеринари, які обробляють справу з Jordbruksverket) нададуть послугу тестування і
чіпування безкоштовно.
Якщо вам не вдалося зробити це через Distriktsvetrinärerna, зателефонуйте місцевому
ветеринару та запитайте, чи він може вам допомогти.
Якщо ви не зможете все таки це зробити через Jordbruksverket, то можете замовити послугу
самостійно, це коштуватиме 3000-4000 шведських крон для чіпування та тестування.

Спрощений контрольний список (кроки для реєстрації домашньої
тварини)
1. Перевірка на кордоні: переконайтеся, що ваш вихованець зареєстрований на кордоні.
Тобто прикордонники надали тварині чіп та паспорт, якщо такого ще не було у вас.

Переконайтеся, що ви отримуєте номер справи для своїх домашніх тварин, від
Шведського сільськогосподарського агентства (Ärendenummer från Jordbruksverket), під
час прикордонної перевірки.
a. Якщо ви не пройшли перевірку вашого вихованця на прикордонному контролі:
Якомога швидше зв'яжіться з Distriktsvetrinärerna і тримайте домашніх тварин
на карантині до часу відвідання ветеринарів.
2. Їдьте до вашої приймаючої сім'ї.
3. Знайдіть свій найближчий Distriktsvetrinärerna і зателефонуйте їм. Якщо ви дасте їм свій
номер справи (ärendenummer), вони, скоріш за все, дозволять вашій тварині отримати
тест на антитіла до сказу безкоштовно. Забронюйте час для тестування.
4. Результати тестів повинні прийти приблизно через тиждень. Впевніться що ваш
вихованець все ще перебуває на карантині протягом цього часу.
a. Якщо у вашого вихованця високий рівень антитіл - > Ваш вихованець
захищений! Jordbrukverket прийме рішення про скасування корантину
b. Якщо у вашого вихованця середній рівень антитіл -> Ваш вихованець частково
захищений. Jordbrukverket прийматиме рішення від справи до справи
c. Якщо у вашого вихованця низький рівень антитіл - > Ваш вихованець не
повністю захищений. Jordbrukverket, швидше за все, скаже, що ваша тварина
повинна залишатися на карантині. Можливо, тварині знадобиться вакцинація.
5. Чекайте рішення Jordbruksverkets.
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