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Реєстраційна форма для домашніх тварин,
привезених з України
Name

Vorname

Прізвище

Ім‘я

Derzeitige Anschrift in Deutschland

Актуальна адреса в Німеччині

E-Mail

Telefon / Mobil

Мобільний телефон

E-Mail

Gehaltene Tierart

Вид питомця:
Rasse

Alter

Biк

Порода

Geschlecht

Стать

Kastriert

кастрований

так

нi

ja

nein

Das Tier ist mit einem Mikrochip gekennzeichnet, der vor der Tollwutimpfung implantiert wurde.

Тварина маркoванa імплантованим мікрочіпом, який передував
вакцинації проти сказу
Chipnummer

Номер чіпу:

Das Tier wurde gegen Tollwut geimpft mit einem Impfstoff, der die Anforderungendes Anhangs III der Verordnung (EU)
Nr. 2013/576 erfüllt, als das Tier mindestens 12 Wochen alt war.

Тварина була вакцинована проти сказу вакциною, що відповідає вимогам
Додатку III Регламенту (ЄС) № 2013/576, коли тваринi принаймні було 12 тижнів.
Datum der letzten Impfung gegen Tollwut:

Дата останньої вакцинації проти сказу:

Mindestens 30 Tage nach einer vollständigen Tollwutimpfung und mindestens
3 Monate vor der Ausreise aus der Ukraine wurde es einem Antikörper-titrationstest unterzogen,
der in einem von der EU zugelassenen Labor analysiert wurde und ein Ergebnis von mindestens 0,5 I.E. / ml zeigte.

Принаймні через 30 днів після повної вакцинації від сказу і не менше
як за 3 місяці до виїзду з України був зроблений тест на титрування антитіл
в схваленій ЄС лабораторії з результатом не менше 0,5 МО/мл.

Seit wann ist das Tier in Ihrer Obhut war und wie wurde es gehalten?

Як довго тварина перебувала у вас і як її утримували?

Die Adresse des Ortes, an dem die Isolierung des Tieres stattfinden soll, bis die Anforderungen erfüllt sind, bei privater
Adresse zusätzlich Name und Erreichbarkeit.

Адреса місця, де тварина має бути ізольована до виконання вимог, у разі
приватної адреси також назва та контактні дані.

+

PDF

Bitte beifügen:
Leicht lesbare Kopien der Tierpapiere, um die Anforderungen zu dokumentieren, die das Tier bereits zum Zeitpunkt der Einreise erfüllt, z.B. in Form von PDF-Dateien oder leicht lesbaren Bildern. Achten Sie jedoch darauf,
dass Bilddateien nicht zu großwerden.
Senden Sie die Informationen bitte unverzüglich an veterinaer@neumuenster.de

Будь ласка, додайте:
Легкі для читання копії документів про тварин, щоб задокументувати
вимоги, яким тварина вже відповідає на момент вступу, наприклад,
у формі файлів PDF або легко читаних зображень. Однак
переконайтеся, що файли зображень не стають занадто великими.
Будь ласка, негайно надішліть інформацію на
veterinaer@neumuenster.de

Datum, Unterschrift:

Дата, підпис

