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ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ
ДОМАШНЬОЇ ІЗОЛЯЦІЇ
ЧЕРВЕНЬ 2022
Управління сільського
господарства Швеції
Відділ боротьби з інфекційними
захворюваннями

ДЛЯ ВЛАСНИКІВ ДОМАШНІХ
ТВАРИН

Домашня ізоляція собак, котів і тхорів
Управління сільського господарства в усній або письмовій формі повідомило Ваc про рішення
ізолювати Вашу тварину на дому. Це означає, що Ви повинні тримати тварину/тварин в своєму
житлі, і що тварина/тварини не повинна(-ні) контактувати з іншими тваринами або людьми під
час ізоляції, за винятком Вас і Вашої родини, які доглядають за твариною.
Як власник домашньої тварини, Ви несете відповідальність за те, щоб Ваша тварина не заподіяла
шкоди і не поширила інфекцію в суспільстві. Тому важливо, щоб Ви ретельно ізолювали тварину
відповідно до інструкцій Управління сільського господарства Швеції.

Умови домашньої ізоляції
•

•

•
•
•
•
•

Тварина/тварини не повинна(-і) вступати в контакт з іншими тваринами або людьми під час
ізоляції, крім тих, з ким тварина вже контактувала в Україні, і її/їх можна вигулювати тільки
на повідку, окремо від інших тварин. Не можна вигулювати тварину/тварини там, де існує
високий ризик зустріти собак або інших тварин без повідка, наприклад, в громадському
парку. Якщо у Вас вдома є ще інші тварини, то до них усіх застосовуються ті ж самі вимоги
щодо домашньої ізоляції, незалежно від виду тварин.
Тварина/тварини не повинні вступати в контакт з людьми поза Bашoю родинoю (ми маємо
на увазі тих, з ким тварина вже контактувала в Україні) напротязі всього часу ізоляції.
Наприклад, Ви не маєте права приводити свою тварину/тварин на роботу, де з нею/ними
можуть контактувати інші люди. Однак Ви можете приймати відвідувачів, але тоді тварина,
про яку йде мова, повинна знаходитись в іншій кімнаті чи в клітці або бути відокремлена
іншим чином, щоб відвідувач не міг з нею контактувати.
Ви не маєте права продавати, передавати у відповідальність або дарувати тварину/тварин
будь-якій іншій особі під час періоду ізоляції.
Вам не можна заводити нових тварин за тією адресою де проходить ізоляція
тварини/тварин, напротязі всього часу ізоляції. Також не дозволено, щоб інші тварини
приходили до Вас додому під час періоду ізоляції.
Тварині/тваринам не дозволено змінювати адресу, за якою проводиться ізоляція, без
попереднього контакту з Управлінням сільського господарства за електроною адресою
petukraine@jordbruksverket.se
Якщо під час періоду ізоляції у тварини/тварин проявляться ознаки захворювання (сказу),
вона/вони когось вкусять або помруть, то зв'яжіться безпосередньо з ветеринаром,
зазначаючи, що Ваша тварина родом з України і перебуває(-ла) в домашній ізоляції.
Під час ізоляційного періоду Ви можете брати тварину до ветеринара, якщо вона хвора чи
травмована і потребує медичного догляду, або якщо тварина потребує профілактичного
лікування, включаючи ідентифікацію мікрочипом, вакцинацію проти сказу або перевірку
титру антитіл тварини. Повідомте ветеринара заздалегідь, про те, що Ваша тварина родом з
України і на даний момент перебуває в домашній ізоляції.
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При необхідності перевезення тварин/тварини (наприклад з метою відвідування
ветеринара), транспортування необхідно здійснювати в першу чергу у відокремленому
просторі, уникаючи контакту з іншими тваринами або людьми, наприклад у спеціальній
сертифікованій машині для перевезення тварин або в комбінованому автомобілі (з окремим
простором для тварини).
В другу чергу, якщо Ви змушені вибрати інший вид транспорту, тварину/тварин слід
перевозити тримаючи якомога далі від сторонніх осіб. Під час поїздки в громадському
транспорті собаки повинні бути вдягнуті у намордник або утримуватися в транспортній клітці
(якщо це маленька тварина). Котів слід перевозити в транспортній клітці.
Умови домашньої ізоляції можуть бути переглянуті, якщо тварина проявить ознаки хвороби.
Якщо Ви з якихось причин вирішите приспати тварину/тварин під час періоду домашньої
ізоляції, то Вам слід терміново зв'язатися з Управлінням сільського господарства за
електроною адресою petukraine@jordbruksverket.se

Що буде, якщо умови домашньої ізоляції не дотримуються?
Контроль може здійснюватись для перевірки дотримання правил домашньої ізоляції. Якщо
умови домашньої ізоляції не дотримуються, то Управління сільського господарства може
переглянути рішення і замість нього прийняти рішення про ізоляцію під офіційним наглядом (в
ізоляторі) або про евтаназію тварини для запобігання та боротьби з небезпекою поширення
сказу. Порушення рішення про домашню ізоляцію також карається штрафом, що зазначено у
частині 1 статті 21. 1 п. Закон (2006: 806) про відбір зразків у тварин тощо.

Додаткова інформація
Якщо тварина вкусить людину під час періоду ізоляції, то особа, яку вкусили (або опікун особи,
яку вкусили), має негайно звернутися до медичного закладу (чи медичної довідкової служби
1177) і при цьому чітко повідомити медиків про те, що тварина, яка її вкусила походить з
України і не відповідає вимогам в’їзду щодо сказу і тому перебуває в домашній ізоляції.

Більше інформації про ввезення тварин з України
Якщо Ви ще не отримали письмове рішення про домашню ізоляцію, то ми надішлемо Вам
письмове рішення. З актуальною інформацією про ввезення тварин з України можна
ознайомитись на сайті Управління сільського господарства Швеції: Ukrainska: Ввезення собак,

котів та інших тварин з України до Швеції - Jordbruksverket.se
Інформація про зараження людей сказом

Таким шляхом можна заразитися від інфікованої тварини:
• Тварина Вас вкусила
• Тварина Вас погризла або лизнула по шкірі, де є рана або пошкодження шкіри
• Слина від тварини мала контакт з Вашими слизовими оболонками - наприклад, очима,
ротом і носом.
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Що робити, якщо Ви наразились на можливу небезпеку зараження:
•
•

•

Негайно ретельно промийте шкіру, рану або обличчя водою з милом протягом
принаймні 10 хвилин.
Негайно зверніться за медичною допомогою. У першу чергу зверніться до найближчого
відділення невідкладної допомоги (akutmottagning ) або 1177.se, щоб отримати
вказівки/направлення до потрібного закладу охорони здоров’я. Зазначте, що тварина
родом з України та перебуває на домашній ізоляції через ризик зараження сказом.
Потім служба охорони здоров’я оцінить чи потрібно Вам лікування від сказу чи ні. Уся
допомога пов’язана з ризиком зараження сказом безкоштовна.
ПРИМІТКА – це також стосується також Вас, хто був вакцинований від сказу (можливо,
Вам знадобиться додаткове лікування).
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