
Ви можете в’їхати в Німеччину разом із собаками та котами за улегшеними умовами. Ви можете 
привозити тварин без дотримання необхідних санітарних вимог. 

Будь ласка, зв’яжіться з ветеринарною службою міста Кельн якомога швидше, якщо ви 
 переїжджаєте до житла зі своєю твариною в Кельні. Найкраще використовуйте електронну пошту 
vetleb@stadt-koeln.de  .Будь ласка, повідомте нам вашу поточну адресу в Кельні та ваші контактні 
дані (електронна пошта, номер мобільного телефону), а також з якою твариною (собакою чи 
кішкою) ви прибули. Тварини повинні тимчасово утримуватися в приміщенні без прямого контакту 
з незнайомими людьми або тваринами („домашній карантин“), доки аналіз крові не підтвердить 
належний захист від сказу. 

Якщо ви живете в спільному житлі, куди не допускаються тварини, вашу тварину можна  тимчасово 
поселити в одному з двох притулків для тварин у Кельні, де ви зможете забрати її пізніше. 
 Співробітники вашого помешкання зв’яжуть вас із притулком для тварин. Крім того, ви можете 
тимчасово розмістити свою тварину у приватних осіб. Tasso e.V. організував платформу, де ви 
знайдете житло для людей з тваринами, а також приватних осіб, які бажають тимчасово взяти 
тварин:https://help.tasso.net/de/  .Свою допомогу також пропонують ветеринари:  
https://pet-info-ukraine.de/

Важлива інформація щодо офіційної ізоляції тварин:
 – Ви можете негайно застосувати захисні.
 – дії для вашої тварини без попереднього повідомлення в імміграційну службу.
 – Собакам і котам потрібна (якщо ще немає) дійсна вакцинація проти сказу.
 – Не раніше ніж через 30 днів після вакцинації проводиться забір крові та аналіз на антитіла 
проти сказу. Oфіційна ізоляція буде припинена, якщо є достатній захист.

 – Вакцинація від сказу, забір крові та інші необхідні методи лікування можна зробити в будь-якій 
встановленій ветеринарній лікарні. Усі ветеринари в Кельні проінформовані про процедуру та 
підтримають вас у заповненні зразка форми для домашнього карантину.

 – Важливо, щоб тварини не мали прямого контакту з незнайомими людьми чи іншими тваринами 
під час офіційного карантину.

 – Тварини повинні утримуватися в житлі таким чином, щоб вони не могли втекти.
 – Собаки можуть залишати житло на повідку, щоб справити нужду. Будь ласка, переконайтеся,  
що тварини не контактують з іншими людьми або тваринами. Наприклад, виходьте на вулицю 
ввечері, коли мало людей.

 – Якщо тварина поводиться підозріло або має ознаки хвороби, негайно зателефонуйте до 
ветеринарної служби міста Кельна: 0221 / 221-26211

Інформаційний листок для в‘їзду з собаками та котами з України

Kормові та ветеринарні послуги, Friedrich-Ebert-Ufer 64 – 70, 51143 Köln,
Tелефон. 0221 / 221-26211, Факс 0221 /221-26588, ел. пошта: vetleb@stadt-koeln.de
Графік роботи: вівторок та четвер з 10:00 до 12:00 години та за попереднім записом


