Якщо Bи привезли з собою
собаку чи кота з України відвідайте ветеринара
Якщо Вашу тварину не перевірили на кордоні, то Вам потрібно якомога
швидше відвести її до ветеринара. Це важливо, оскільки в Україні щороку
фіксується випадки сказу. У Швеції ця хвороба повністю викорінена.
Зверніть увагу на те, що тварину слід тримати окремо від інших тварин та людей, допоки
її не огляне ветеринар.
Негайно зверніться до ветеринара, якщо у Вашої тварини з’явилися такі ознаки сказу:
•
•
•

змінена поведінка
параліч
безконтрольні рухи.

Якщо Вас вкусила собака чи кіт, ретельно промийте рану та негайно зверніться до лікаря.
Зателефонуйте за номером 1177, щоб зв’язатися з найближчим пунктом прийому лікаря.

Візит до ветеринара
Важливо заздалегідь зв’язатися з ветеринаром, оскільки тварина не повинна
контактувати з іншими тваринами або відвідувачами клініки.
Під час візиту ветеринар перевірить Вашу тварину та документи на неї, які є у наявності.
Вашій тварині можуть вставити мікрочип і зробити аналіз на рівень антитіл до сказу. Візит
до ветеринара є безкоштовним.
Важливо дотримуватися рішення та інструкцій від ветеринара. Усі заходи, які вживає
ветеринар, робляться для захисту здоров’я населення та тварин. Після огляду тварина
повернеться разом з Вами додому. У деяких випадках тварину можливо доведеться
тримати на карантині за місцем Вашого проживання протягом деякого часу. Якщо це буде
стосуватись саме Вашої тварини, то Ви отримаєте інформацію про домашній карантин.
Якщо у Вас немає можливості ізолювати тварину за місцем Вашого проживання, то
ми забезпечимо ізоляцію в іншому місці. В такому випадку ми зв’яжемося з Вами для
узгодження всіх деталей.

Разом ми можемо захистити тварин і людей від зараження сказом.
Дякуємо за Ваше розуміння!

Для отримання додаткової
інформації відскануйте QR-код або
відвідайте www.jordbruksverket.se
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If you have brought a dog or
cat with you from Ukraine,
you must visit a veterinarian
If your animal was not checked at the border, you must take the animal
to a veterinarian as soon as possible. This is important since Ukraine has several
cases of rabies every year, whereas the disease is eradicated in Sweden.
Keep your animal away from other animals and people until a veterinarian has e
 xamined
your animal.
Contact your veterinarian immediately if your animal has symptoms of rabies, such as:
•
•
•

changes in behaviour
paralysis
difficulty controlling movement.

If you are bitten by a dog or a cat, wash the wound thoroughly and contact your healthcare provider immediately. Call 1177 to get in touch with the nearest healthcare clinic.

Your visit to the vet
Contact the veterinarian in advance, as the animal must not come into contact with other
animals or visitors at the clinic.
During the visit, the veterinarian will check your animal and any documents about the animal.
Your animal may be ID-marked and tested to check the level of antibodies for rabies. The visit is
free of charge.
It is important that you follow the decision and instructions you receive from your veterinarian.
All measures the veterinarian takes are to protect public and animal health.
You will be allowed to take the animal home again after the examination. The animal may need
to be kept isolated where you live for a period of time. If this is relevant for your animal, you will
receive information about home isolation. If it is not possible to isolate the animal with you, we
will provide the isolation in another location. We will contact you to arrange this
Together we can protect animals and humans from rabies infection.
Thank you for your understanding!

Scan the QR code for more information
or visit www.jordbruksverket.se
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