PODRÓŻ
Z PUPILEM
PRZEWODNIK DLA WŁAŚCICIELI ZWIERZĄT

Along with you

PORADY
KIEDY PODRÓŻUJESZ ZE ZWIERZĘTAMI

Podróżowanie z własnymi zwierzętami regulują przepisy sanitarne, które gwarantują zarówno zdrowie ludzi, jak
i zwierząt. Ważne jest, by upewnić się, że zwierzę spełnia wszystkie formalne wymagania, ponieważ ich lekceważenie może skutkować zatrzymaniem naszego pupila w miejscu kwarantanny lub odesłaniem do kraju jego pochodzenia.
Wskazane jest skontaktowanie się z lekarzem weterynarii z odpowiednim wyprzedzeniem. W zależności od przepisów panujących w kraju, do którego zamierzasz wyjechać, mogą być wymagane obowiązkowe szczepienia lub
badania krwi, a lekarz weterynarii będzie potrzebował czasu na wypełnienie wszystkich potrzebnych dokumentów.
Na przykład: w przypadku podróży odbywajacych się w obrębie Unii Europejskiej wskazane jest rozpoczęcie tego
procesu przynajmniej z dwumiesięcznym wyprzedzeniem (ten okres musi być dłuższy, gdy podróżujesz poza Unię
Europejską).

LIVISTO wspiera podróżowanie ze zwierzętami. Oto kilka
informacji i porad, które warto wziąć pod uwagę przed podróżą
ze swoim pupilem.
Ponieważ “ŻYCIE JEST LEPSZE, GDY ŻYJE SIĘ RAZEM”
LIVISTO chce przedstawić Ci kilka rad przed podróżą
z Twoim zwierzęciem.
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Przepisy sanitarne w UE
Przepisy sanitarne wymagane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej dotyczące przewożenia
psów, kotów i tchórzofertek:
•

Wszystkie zwierzęta muszą znajdować się pod opieką właściciela, w przeciwnym razie pod opieką osoby upoważnionej.

•

Obowiązkowe jest znakowanie za pomocą mikroczipa! Umożliwi to odnalezienie Twojego pupila w bazie danych Twojego kraju (jest to również najlepszy sposób na odnalezienie go w razie zaginięcia lub
kradzieży).

•

Szczepienie przeciwko wściekliźnie (minimalny wiek to 12 tydzień życia) oraz odczekanie po szczepieniu pewnego okresu (przynajmniej 21 dni, z wyjątkiem szczepienia przypominającego)

•

Odrobaczenie przeciwko Echinococcus multilocularis (tasiemiec) od 24 do 120 godzin przed przybyciem do Irlandii, Finlandii, Wielkiej Brytanii i na Maltę.

•

Dodatkowo zwierzę powinno być odrobaczone miesiąc przed rozpoczęciem podróży.

•

Wszystkie wymagane informacje powinny znajdować się w europejskim paszporcie zwierzęcia podstęplowane i podpisane przez lekarza weterynarii. Paszport ten jest używany tylko przy przemieszczaniu
się pomiędzy państwami Unii Europejskiej. Można jednak użyć go również do podróżowania do krajów
sąsiadujących, które stosują przepisy europejskie, takich jak: Andora, Islandia, Liechtenstein, Monako,
Norwegia, San Marino, Szwajcaria oraz Watykan.

•

W zależności od miejsca, do którego podróżujemy może być potrzebne świadectwo weterynaryjne potwierdzające, że zwierzę jest zdrowe i wolne od chorób zakaźnych. Paszport może być również używany
jeżeli podróżujesz do lub z jednego z państw spoza Europy:
•

Grenlandia i Wyspy Owcze (paszport dla zwierząt domowych duńskich)

•

Gujana Francuska, Gwadelupa, Martynika i Reunion (paszport dla francuskich zwierząt domowych)

•

Wyspy Kanaryjskie (paszport dla hiszpanskich zwierząt domowych)

•

Azory i Madera (paszport dla portugalskich zwierząt domowych)

•

Gibraltar (paszport dla zwierząt domowych z Gibraltaru).
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Gryzonie, króliki i inne gatunki
Podróże w towarzystwie gryzoni, królików (inne niż te produkcyjne), niektórych rodzajów ptaków, ozdobnych
zwierząt wodnych, płazów i gadów są zawsze dozwolone pod warunkiem, że nie mają one celu komercyjnego
lub nie nastąpi przeniesienie własności. W odróżnieniu do psów, kotów i tchórzofretek (które muszą podróżować pod opieką właściciela lub osoby odpowiedzialnej) w przypadku tych zwierząt możliwa jest podróż
w trybie transportowym oddzielonym od właściciela, jeżeli ma miejsce w okresie nie przekraczającym 5 dni.
Ponadto, jeżeli podróżujemy z ptakami pochodzącymi z krajów trzecich, nie mogą one podróżować z więcej
niż 5 innymi zwierzętami.
W UE za ptaki ozdobne (domowe) nie są uważane następujące gatunki: kury, indyki, perliczki, kaczki, gęsi,
przepiórki, gołębie, bażanty, kuropatwy i drób. Zasady przemieszczania innych gatunków zwierząt niż psy,
koty i tchórzofretki nie są regulowane na poziomie UE, co pozwala każdemu państwu na ustanowienie dodatkowych wymogów, a nawet świadectwa sanitarnego na ich wjazd.
Poniższy link należący do Komisji Europejskiej zawiera wymagania ustalone przez poszczególne państwa
członkowskie:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nat_rules_dogscatferret_en.htm
Kontrola przewozu zwierząt domowych jest określona w rozporządzeniu (UE) nr 576/2013 Parlamentu
i Rady:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0576
Jak również jak w rozporządzeniu Komisji (UE) 577/577:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1416313496256&uri=CELEX:32013R0577
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Podróżowanie do/z krajów trzecich
Jeżeli planujesz podróż ze zwierzęciem towarzyszącym poza UE, pamiętaj o innych wymogach dotyczących
kraju docelowego, które powinieneś znać wcześniej, a także o tych, które UE stosuje po powrocie z tego kraju. W przypadku psów, kotów i tchórzofretek, oprócz wcześniej ustalonych wymagań obowiązujących przed
opuszczeniem UE, może być wymagane badanie krwi co najmniej 30 dni po szczepieniu, by potwierdzić
w autoryzowanym laboratorium, że zwierzę zostało skutecznie zaszczepione.
Zaleca się rozpoczęcie tych procedur dużo wcześniej przed podróżą z uwagi na fakt, że może to trwać do
kilku miesięcy. Aby móc podróżować do kraju trzeciego, zwierzę musi spełniać kryteria wymagane przez
ten kraj, potrzebnych informacji udzieli ambasada lub konsulat tego kraju oraz można je znaleźćna stronie
internetowej właściwego ministerstwa.

A
B
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Występowanie pasożytów i chorób w Europie
LEISZMANIOZA

Gdy zamierzamy podróżować obowiązkowe jest odrobaczenie zwierzęcia. Zapytaj
swojego lekarza weterynarii o najodpowiedniejsze produkty oraz plan odrobaczania dla Twojego pupila.

Występowanie leiszmaniozy u psów w Europie

ECHINOCOCCUS GRANULOSUS

DIROFILARIA IMMITIS i DIROFILARIA REPENS

Gatuni występujące u koni
(niska częstość występowania)
Gatunki występujące u bydła
(niska częstość występowania)
Gatunki występujące u świń
(wysoka częstotliwość występowania)
Gatunki występujące u owiec
(wysoka częstotliwość występowania)

ESCCAP - European Scientific Counsel Companion Animal Parasites
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Występowanie pasożytów i chorób w Europie

RABIA

Brak ryzyka
Niskie ryzyko
Średnie ryzyko
Wysokie ryzyko
W państwach kategorii 1,2 i 3 po kontakcie ze zwierzęciem
podejrzanym o wściekliznę, włączając w to nietoperze należy
stosować odpowiednią profilaktykę po narażeniu na zakażenie
Brak ryzyka: bez ryzyka w ogóle
Niskie ryzyko: zalecane wcześniejsze szczepienie ludzi narażonych
na kontakt z nietoperzami
Średnie ryzyko: zalecane wcześniejsze szczepienie ludzi narażonych
na kontakt z nietoperzami i innymi dzikimi zwierzętami
Wysokie ryzyko: zalecane wcześniejsze szczepienie ludzi narażonych
na kontakt ze zwierzętami domowymi, szczególnie z psami i innymi,
które mogą zarażać wścieklizną

Źródło:
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Psy ras niebezpiecznych

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W PRZYPADKU
PSÓW RAS NIEBEZPIECZNYCH
W PRZESTRRZENI PUBLICZNEJ

Ustawodawstwo dotyczące zwierząt niebezpiecznych w niektórych państwach europejskich obliguje właścicieli tych zwierząt do:

1.

Właściciel zawsze musi posiadać pozwolenie na posiadanie zwierzęcia niebezpiecznego.

•

zwrócenia się do odpowiedniego urzędu
o wydanie pozwolenia na posiadanie zwierzęcia niebezpiecznego

2.

Psy zawsze powinny być w kagańcu i na
smyczy do 2 metrów długości.

3.

•

zgłoszenia posiadanego zwierzęcia do Rejestru Zwierząt Potencjalnie Niebezpiecznych
w ciągu 15 dni od wydania pozwolenia.

Pojedyncza osoba nie może opiekować się
więcej niż jedną rasą potenjalnie niebezpiecznych psów.

Pomimo, że ustawowe zasady dotyczące psów ras niebezpiecznych w Europie mają charakter narodowy,
jednak jak wykazuje praktyka w zależności, w jakim kraju mieszkamy niektóre rasy są uważane za
potencjalnie bardziej niebezpieczne niż inne, a to nie gwarantuje, że będzie je obejmowało ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej dla zwierząt.
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Przydatne porady
1. 	Wybierz lekki model kontenera podróżnego, który zagwarantuje odpowiednią wentylację i spróbuj
przyzwyczaić do niego wcześniej swojego kota lub małego psa. Jeżeli zwierzę będzie podróżowało
w części załadunkowej samolotu kontener podróżny musi być zgodny z wymogami IATA.
2. 	Duże i średnie psy oraz należące do ras uznawanych za potencjalnie niebezpieczne (Pit Bull Terrier,
Staffordshire Bull Terrier, American Staffodshire Terrier, Rottweiler, Dog Argentyński, Fila Brasileiro,
Tosa Inu i Akita Inu) powinny mieć kaganiec.
3. 	Trzeba się upewnić, ze koty przyzwyczają się do wybranego środka transportu, by zminimalizować ich
stres.
4. 	Rekomendujemy zastosowanie w dniu wyjazdu w kontenerze feromonów dla kotów lub środków
relaksujących dla psów oraz umieszczenie wewnątrz jakiegoś znajomego dla zwierząt przedmiotu,
takiego jak zabawka czy ulubiony koc.
5. 	Jeśli podróż nie trwa długo (mniej niż 10 godzin), lepiej nie podawać zwierzętom jedzenia, dopóki nie
dotrzesz do miejsca docelowego, pozwoli to uniknąć wymiotów. Ponadto, aby upewnić się, że nasze
zwierzęta nie będą wymiotowały, można nie podawać im jedzenia do 10 godzin przed podróżą. Nie
wahaj się poprosić lekarza weterynarii o łagodny środek uspakajający lub przeciwwymiotny, aby
zapobiec zawrotom głowy i wymiotom.
6. 	Pamiętaj, aby zmniejszyć ilość jedzenia w dniu poprzedającym podróż, ale nigdy nie ograniczaj ilości
wody.
7. 	Możesz podać swojemu pupilowi lekki posiłek na 2 godziny przed umieszczeniem go w kontenerze
podróżnym, pomoże to go uspokoić, w Stanach Zjednoczonych jest to wymagane przez prawo. Jeżeli
podróżujesz z psem, wyprowadź go na spacer przed udaniem się na lotnisko i ponownie tuż przed
odprawą.
8. 	Jeżeli podróżujesz samochodem staraj sie często zatrzymywać, bardzo ważne jest, by zwierzę mogło
napić się świeżej wody, przejść na spacer i załatwić swoje potrzeby. Jeżeli podróżujesz z kotem,
możesz ostrożnie wypuścić go z kontenera wewnątrz samochodu, by mógł rozprostować nogi i napić
się wody, jeżeli będzie chciał.
9. 	Nigdy nie zostawiaj zwięrzęcia samego w samochodzie!
10. 	Przed podróżą samolotem, statkiem lub pociągiem skontaktuj się z odpowiednim przewoźnikiem,
czy podróż ze zwierzęciem jest dozowolona, odwiedź jego stronę internetową lub zadzwoń na infolinię.
11. 	Sprawdź wcześniej, czy masz wszytkie wymagane dokumenty i pozwolenia. Umów się na wizytę
u zaufanego lekarza weterynarii.
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Wymagania w zależności od rodzaju środka transportu

Linie lotnicze, które dopuszczają przewożenie zwierząt zazwyczaj
umieszczają je w specjalnych klatkach w dolnej części samolotu. Czasami zwierzęta mogą podróżować w kabinie, ale zależy to od maksymalnej wagi utalonej przez linię lotniczą. Zazwyczaj dopuszczalna
waga zwierzęcia, by mogło ono podróżować w kabinie wynosi 6-10 kg
(łącznie z kontenerem transportowym). Lnie lotnicze mogą wprowadzać również dodatkowe ograniczenia dotyczące wieku, rasy i innych
szczególnych cech psów.
OGRANICZENIA
Niektóre firmy nakładają ograniczenia na przewóz zwierząt ras brachycefalicznych (psy i koty o bardzo krótkich pyskach, płaskich i szerokich
głowach) ze względu na większe prawdopodobieństwo wystąpienia
u nich szoku termicznego i zaburzeń oddychania przy narażeniu na
stres i działanie wysokich temperatur.
Ponadto linie lotnicze zastrzegają sobie prawo odmowy wstępu dla
zwierząt, które ze względu na swoje szczególne cechy mogą być uciążliwe dla innych pasażerów np. nieprzyjemny zapach lub agresję w stosunku do ludzi. Psy muszą być w wieku powyżej 8 tygodni, a w przypadku psów należących do ras potencjalnie niebezpiecznych, w zależności
od ich cech fizycznych, umięśnienia, wzrostu i wagi, zazwyczaj muszą
mieć przez czas podróży założony kaganiec.
Bez względu na rodzaj transportu, psy przewodnicy oraz asystujące mają zazwyczaj dostęp
do wszystkich pomieszczeń i mogą podróżować razem z właścicielem wiele razy za darmo.
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Wymagania w zależności od rodzaju środka transportu

Wiele europejskich firm kolejowych zezwala na podróżowanie razem
ze zwierzętami. Niektórymi pociągami zwierzęta mogą podróżować za
darmo, podczas gdy w innych konieczne jest wykupienie dla nich dodatkowego biletu. Z jednej strony najmniejsze zwierzęta (limit wagi zależy od rodzaju pociągu i kraju) powinny być przewożone w kontenerach
transportowych, podczas gdy duże psy, które nie mogą podróżować
w ten sposób, muszą być w kagańcu i na smyczy. Z drugiej strony niektóre firmy kolejowe pozwalają na przewóż zwierząt w przedziale jedynie, gdy pozostali pasażerowie wyrażą na to zgodę. Jeżeli jej nie wyrażą,
właściciel wraz ze zwierzęciem zobligowany jest do zmiany przedziału.

Bez względu na rodzaj transportu, psy przewodnicy oraz asystujące mają zazwyczaj dostęp
do wszystkich pomieszczeń i mogą podróżować razem z właścicielem wiele razy za darmo.
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Wymagania w zależności od rodzaju środka transportu

Zwierzęta zawsze muszą podróżować w klimatyzowanych kontenerach
transportowych dostępnych na pokładzie lub pod opieką właściciela.
Pasażerowie ze zwierzętami na pokładzie zawsze będą ostatni do zejeścia na ląd.
Rejsy statkiem są zazwyczaj długie, a zwierzęta zwykle są przwożone
w części specjalnie przeznaczonej dla zwierząt domowych, czasami
daleko od właściciela. W niektórych przypadkach właściciel ma możliwość odwiedzania swojego pupila podczas podróży, by sprawdzić, czy
wszystko jest z nim w porządku, a nawet zabrać go na chwilę. Przemieszczenie psa przez pokład musi odbywać się w kontenerze transportowym lub na smyczy i w kagańcu.

Bez względu na rodzaj transportu, psy przewodnicy oraz asystujące mają zazwyczaj dostęp
do wszystkich pomieszczeń i mogą podróżować razem z właścicielem wiele razy za darmo.
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Wymagania w zależności od rodzaju środka transportu

Gdy zwierzę podróżuje pojazdem, musi być traktowane jako inny pasażer, dlatego należy zapewnić specjalne środki ochronne.
KRATKA SAMOCHODOWA
Zalecana dla dużych zwierząt. Należy wziąć pod uwagę stabilność obu
oparć siedzeń i kratki oraz wybrać taką, którą montuje się od góry pojazdu do spodu bagażnika i jest zgodna z normą DIN 75410-2.
DWUPUNKTOWE SZELKI SAMOCHODOWE
Szelki są zalecane do krótkich podróży. Trzymają one zwierzęta za pomocą dostosowanego pasa bezpieczeństwa. Powinny być przymocowane do zastrzasków dwóch pasów bezpieczeństwa lub urządzenia
isofix.
Należy rozważyć właściwą długość pasów bezpieczeństwa, by uniknąć
ewentualnych ich przesunięć.
KONTENER TRANSPORTOWY
Duże psy można umieścić w bagażniku, jak najbliżej oparcia w pozycji
zgodnej z kierunkiem jazdy. W każdym przypadku ważne jest zapewnienie dobrej wentylacji oraz odpowiedniego dostępu powietrza do tej
części pojazdu. W przypadku małych psów i kotów kontenery transportowe powinny być umieszczone wewnątrz kabiny, najlepiej na podłodze
za przednimi siedzeniami.
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