ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ ПОДОРОЖУЮЧИХ З УКРАЇНИ З ТВАРИНАМИКОМПАНbЙОНАМИ (СОБАКИ, КОТИ,ТХОРІ)
Згідно з правом Євросоюзу тварини: собаки, коти, тхорі в"їжджаючі
з України повинні мати:
правильне позначення (мікрочип);
дійсне щеплення проти сказу;
довідка дослідження титру антитіл на сказ;
свідоцтво здоров"я видане відповідними ветеринарійними органами.
В рамах винятку, в наслідок воєнних дій на тереторії України, твариникомпаньйони супроводжуючі власників перетинаючих границю польскоукраїнську можуть бути пропущені до Польщі без відповідних
ветеринарійних вимогів.
Тварини не позначенні і не защепленні проти сказу перед отриманням
дозволу будуть безплатно чиповані і щеплені на тереторії Польщі.
Якщо Ви підчас перетену границі не отримали дозволу на переміщення
тварин на тереторію ЄС, або дозвіл на транзит через країни ЄС, потрібно
звернутись до визначених лікувальних закладів для тварин на тереторії
Вроцлава, або Вроцлавського району, або Дольного Сьльйонзка.
(СПИСОК НА ЗВОРОТНІЙ СТОРОНІ ЛИСТІВКИ)

з метою безплатного позначення і щеплення протів сказу тварини
і отримання в/в дозволу.

Список лікувальних закладів для тварин і інших пунктів, в яких можна зробити чипування
і щеплення проти сказу собак, котів і тхорів переміщенних на тереторію РП з України в зв"язку
з воєними діями
Powiat

Miejsce prowadzenia szczepień i czipowania
(lecznica, punkt recepcyjny,
powiatowy inspektorat weterynarii, inne miejsce)

1

Miasto Wrocław

lek. wet Viktoriia Getman,
Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych,
Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław,
plac Grunwaldzki 45; tel .888-273-595

2

Miasto Wrocław

lek. wet. Małgorzata Grzeszkowiak - lecznica,
51-127 Wrocław, ul. Milicka 12,
tel.: 71-352-91-11; tel. kom.: 601-504-357;

3

Miasto Wrocław

lek. wet. Marin Słupski - lecznica,
54-018 Wrocław – Leśnica, ul. Krępicka 5a,
tel.: 71-349-54-62; tel. kom.: 601-173-035;

4

Miasto Wrocław

lek. wet. Dariusz Rzepka - lecznica,
52-210 Wrocław, ul. Bartłomieja Strachowskiego 37,
tel.: 71-368-74-29; tel. kom.: 602-130-980;

5

Powiat Wrocławski

lek. wet. Stanisław Bielski - lecznica,
55-081 Mietków, ul. Spółdzielcza,
tel.: 71-316-82-52; tel. kom.: 601-788-950;

6

Powiat Wrocławski

lek. wet. Zdzisław Rak - lecznica,
55-050 Sobótka, Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 10,
tel.: 71-715-18-88 tel.: kom.: 503-129-300;

7

Powiat Wrocławski

lek. wet . Tomasz Grabiński - lecznica,
55-093 Kiełczów, Kątna 7,
tel.: 71-314-75-66; tel. kom.: 502-518-855;

8

Powiat Wrocławski

lek. wet. Władysław Worwa - lecznica,
55-003 Jeszkowice, ul. Jelczańska 45,
tel. kom.: 605-120-921;

9

Powiat Wrocławski

lek. wet. Elżbieta Kwiatek - lecznica,
55-050 Sobótka, Plac Wolności 1, lok. II,
tel. kom.: 668-044-624;

10

Powiat Wrocławski

lek. wet. Agnieszka Janeczek - lecznica,
55-200 Wysoka, ul. Chabrowa 95 BC,
tel.: 71-786-78-84;

Lp.

Список лікувальних закладів для тварин на тереторії воєвудства Дольносьльонскіего
https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Tymczasowa-procedura-przemieszczaniazwierzat-towarzyszacych-z-terytorium-Ukrainy-na-teren-Polski-przez-osoby-nie-posiadajacekompletu-dokumentow-weterynaryjnych-dla-psow-kotow-i-fretek/idn:1999

