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Zbliża się okres wakacyjnych wyjazdów. Wielu posiadaczy
zwierząt, zwłaszcza psów, chce swoich czworonożnych
przyjaciół zabrać ze sobą.
Świat się coraz
bardziej kurczy i wyjazd nawet w odległe
zakątki naszego globu
jest już nieporównywalnie mniej skomplikowany niż jeszcze
kilkanaście lat temu.
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Zjednoczonego Królestwa (Wielkiej Brytanii), Szwecja, Malta, wymagają dodatkowych badań serologicznych, które należy
wykonać w ściśle określonym terminie,
po zaszczepieniu przeciw wściekliźnie
– Zjednoczone Królestwo 1 m-c, Szwecja 120 do 365 dni. Wtedy do Szwecji
można wyjechać natychmiast po uzyskaniu wyniku badania, a do Wielkiej Brytanii
po upływie 6 miesięcy od pobrania próbki
krwi do badania serologicznego.

Gdy wyjeżdżamy za granicę
Trochę bardziej uciążliwe stają się
wymagania, gdy chcemy wybrać się z
naszym pieskiem poza granice Rzeczpospolitej. Na terenie Unii Europejskiej
psy (także koty i tchórzofretki) mają być
zaopatrzone w paszport dla zwierzęcia
domowego. Jest to dokument w postaci

Podróżowanie z psem
Trzeba się przygotować
Podróżując z psem zawsze należy przygotować się do takiego przedsięwzięcia.
W zależności od środków lokomocji, za
pomocą których będziemy się poruszać,
należy zapewnić zwierzęciu odpowiednią ilość miejsca i wodę
do picia, co w trakcie upalnych
dni ma pierwszorzędne znaczenie. Jeżeli podróż trwa długo, np.
kilkanaście godzin, to koniecznie
trzeba podczas podróży nakarmić
zwierzę i robić przerwy na załatwianie potrzeb fizjologicznych.
Psy ze skłonnością do choroby
lokomocyjnej należy przygotować
do podróży podając uprzednio
wypróbowany
medykament.
Niedobrze jest dopiero w podróży
przekonać się, że jakiś środek działa lub nie, wtedy jazda może być
bardzo uciążliwa, zarówno dla psa,
jak i jego otoczenia. Podobnie jest
z pokarmem. Oczywiście nic się
nie stanie, jeżeli pies nie dostanie
jeść nawet przez 12 godzin, ale w
trakcie długiej podróży dla jego
spokoju, podobnie jak i jego właścicieli dobrze jest, by pies miał do
przekąszenia małe co nieco. Dużym
ułatwieniem dla podróżujących są
gotowe, zwłaszcza suche, karmy.
Między innymi dlatego polecam,
nawet tym nieprzekonanym, aby
ich pies był przyzwyczajony także
do suchego pokarmu.
Podróżując środkami komunikacji publicznej pamiętajmy o
założeniu psu kagańca i utrzymywaniu go na smyczy, to podstawowe wymogi w pociągach czy autobusach. Koniecznie należy zabrać
ze sobą aktualne zaświadczenie o
szczepieniu przeciw wściekliźnie.
W większości państw europejskich
jest to wymóg bezwzględnie konieczny.

książeczki, którego głównym zadaniem i
celem jest, po pierwsze – dokładna identyfikacja zwierzęcia, a po wtóre – kontrola zgodności wymaganych szczepień
przeciw wściekliźnie i ewentualnie dodatkowych warunków (o tym za chwilę),
jeżeli kraj, do którego się udajemy takie
dodatkowe warunki określa.
W Polsce paszporty dla zwierząt wydają, upoważnieni przez izbę lekarsko-weterynaryjną, lekarze weterynarii. U nich
można się dowiedzieć także o szczegółowych warunkach, specyficznych dla
poszczególnych państw. I tak np. państwa

Do tych państw, ale także innych, należy spełnić jeszcze dodatkowe wymagania, jak np. odrobaczenie (zwalczanie
echinokokozy – rodzaj tasiemca), czy
podanie preparatów przeciw kleszczom,
które mogą przenosić na człowieka pewne
choroby (np. boreliozę). To oczywiście nie
wyczerpuje wszystkich wymagań różnych
państw. Podałem tutaj tylko wymagania
tych krajów, do których nasi rodacy dosyć
często wyjeżdżają.

Wyprawy poza Unię
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Niemniej jednak należy zawsze zapoznać
się z warunkami jakie trzeba spełnić, by
legalnie poruszać się z psem po terytorium
danego państwa, nie wyłączając z tego,
oczywiście, naszego kraju. Z jednej więc
strony wymagania administracyjno-sanitarne, z drugiej potrzeby naszego czworonoga, o których nie wolno zapominać.

Osobnym tematem i, niestety, często
pomijanym są podróże do krajów pozaunijnych. Wtedy musimy być zaopatrzeni
w odpowiedni dokument wystawiony
przez inspektora weterynarii z właściwego, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Jednocześnie, jeżeli chcemy wrócić
bez kłopotów do RP, to w zależności od
państwa, w którym czasowo przebywaliśmy, musimy spełnić warunki powrotu
do państwa unijnego z państwa pozaunijnego!
Na ogół wymagane jest badanie
serologiczne krwi w kierunku ustalenia
poziomu przeciwciał przeciw wściekliźnie, na 3 miesiące przed wjazdem do
Rzeczpospolitej, a więc w przeważającej
części przypadków takich wyjazdów, to
badanie serologiczne powinno być wykonane przed wyjazdem z Polski.
I choć w krajach unijnych na ogół granic
jako takich już nie ma, to – po pierwsze:
służby celne mają prawo kontrolować nas
na terenie całego kraju, do którego się
udajemy, a poza tym często powracamy
do Unii z kraju trzeciego, nie przekraczając
w pierwszej kolejności granicy RP, tylko
np. Rumunii, a wtedy dogadanie się ze
względu, ot, chociażby na język, może być
trudniejsze. Wyjazdy poza Europę bywają
natomiast tak skomplikowane, że wymagają wielomiesięcznych przygotowań i
przeprowadzania badań, które w RP nie
są dostępne i trzeba szukać międzynarodowych laboratoriów, ale to przypadki
bardzo egzotyczne, np. Meksyk, gdzie na
szczęście mało kto zabiera swojego czworonoga na kilkutygodniowy wypad.
Pomimo tych trudności i przeszkód administracyjnych, życzę wszystkim miłego
i udanego wypoczynku w towarzystwie
swoich kudłatych przyjaciół.
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