
 

Повідомлення UA 9 - 2022 

 

Ви маєте дотримуватися наведених нижче інструкцій, доки Міністерство сільського 

господарства, продовольства та морської промисловості не надішле подальших 

інструкцій. Якщо ви не отримали інформацію від Міністерства, будь ласка, зверніться 

за електронною адресою ukrainepets@agriculture.gov.ie. 

 

Переконайтеся, що ви залишили свої контактні дані посадовій особі в пункті 

в’їзду. 

 

• Домашні тварини у клітках (птахи, гризуни тощо): Ви маєте тримати свого 

улюбленця в клітці та подалі від інших тварин. Обережно викидайте будь-які 

відходи, їжу або підстилку в смітник і переконайтеся, що інші тварини не 

контактують із відходами життєдіяльності вашої тварини. 

• Собаки, коти та тхори:  

o Ви маєте тримати свого домашнього улюбленця за місцем 

проживання та не випускати його на вулицю. 

o Не дозволяйте вашому вихованцю контактувати з іншими 

тваринами чи людьми. 

o Собаки мають ходити до туалету в приміщенні. Якщо це неможливо, 

собак можна виводити для туалету на вулицю, за умови, що фекалії 

ретельно збираються у подвійний пакет і викидаються у звичайний бак 

для сміття. Перебування собаки на вулиці повинно бути мінімальним, 

собаку необхідно тримати на повідку та під контролем власника. 

o Ви маєте обережно викидати всі відходи тваринного походження в 

смітник і переконатися, що інші тварини не контактують із ними. Собачі 

фекалії повинні бути упаковані в подвійний пакет і викинуті у звичайний 

бак для сміття. 

 

Якщо вас турбує здоров'я вашого вихованця, ви можете привести його до ветеринара 

для лікування, хоча огляд ветеринаром тварини вдома є кращим варіантом. Тим не 

менш, ви повинні вжити заходів, щоб тримати свого улюбленця подалі від інших 

тварин під час цього візиту, переконатися, що тварина не втекла, і повідомити 

ветеринара, що вона перебуває на домашній ізоляції. 
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You must follow the instructions below until you receive further contact from the 

Department of Agriculture, Food and the Marine with further instructions. If you do not hear 

from the Department please contact ukrainepets@agriculture.gov.ie. 

 

You must ensure that you have left your contact details with the official at your point 

of entry. 

 

• Pets in enclosures (caged birds, rodents etc.): You must keep your pet in its 

enclosure and keep it away from other animals at all times. You must dispose of 

any waste, food, or bedding carefully into a bin and ensure that other animals are 

not exposed to any waste. 

• Dogs, cats and ferrets:  

o You must keep your pet indoors at your residence. 

o Do not allow your pet to mix with other animals or people. 

o Dogs should be kept indoors for toileting. Where this is not possible, dogs 

may be toileted outdoors as long as the faeces are collected and carefully 

deposed of by double bagging and being placed in the normal waste bin. 

The time the dog is outdoors must be kept to a minimum and the dog must 

be kept securely on a leash and under the owners control at all times. 

o You must dispose of all animal waste carefully into a bin and ensure that 

other animals are not exposed to the waste. Dog faeces must be double 

bagged and disposed of into the normal waste bin. 

 

If at any stage you are concerned for the health of your pet, you may bring it to a 

veterinarian for treatment, although home visits are preferred. However, you must take 

steps to keep your pet away from other animals on this visit, ensure the pet does not 

escape, and inform the veterinarian that your pet is in home isolation. 
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