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 )حیوانات خانگی( با سگ، گربه و راسو سفرتجارت و یا راهنمای برگه 

 جمهوری فدرال آلمان و یا عبور از به

 

وجود دارد. هدف از وضع این مقررات، چه برای سفر و چه به حیوانات خانگی به آلمان، بین سفر و تجارت تفاوت  برای ورود

 ست. بیماری هاریشیوع و پیشگیری از  ورود ناخواستهقصد تجارت، جلوگیری از 

 )اتحادیه اروپا( شمارهبه ا اروپپارلمان و شورای مقررات  (در سفر سگ، گربه و راسودرخصوص سفر)همراه داشتن 

 است. دقاص 2013/577 )اتحادیه اروپا( شماره به کمیسیون اروپارایی اج مقرراتدر ارتباط با  2013/576

 

 کلی شرایط( 1

 الف( تعداد حیوانات خانگی

را به عهده داشته باشد، شرط ورود به آلمان است. هر شخص حداکثر  اتهمراه بودن یک نفر که مسولیت حیوان

نباید حیوانات  صاحبض یعوقصد تمراه داشته باشد. ه )سگ، گربه، راسو( را با خود به خانگی حیوان 5تواند  می

خواهد  عمل EG/92/65دستورالعمل  طبقمقررات تجارت حیوانات  در غیر این صورت، بر اساس. وجود داشته باشد

، نمایشگاه، همسابقدر  به قصد شرکتاست که حیوانات  مجازتنها زمانی  حیوان خانگی 5 همراه داشتن بیش از شد.

(. این صاحبتعویض  بدون) به قصد شرکت در چنین برنامه هایی جابجا شوند یا برای آموزش برنامه ورزشی

جهت شرکت در یکی از  اتحیوانثبت نام کتبی دال بر  یمدرک همچنین بایده سن داشته باشند و ما 6 قلحیوانات باید حدا

 ، ارائه شود.هاشاره شد های برنامه

 

 ب( شناسایی از طریق میکروچیپ

حیوانات الزامی شده است. اگر حیوان پیش از شناسایی جدید یکروچیپ برای استفاده از م 2011ریخ سوم ژوئیه از تا

یکروچیپ خالکوبی خوانا باشد، نصب مبه شرط آنکه  ،شده باشد (توجهت شناسایی خالکوبی )ت این تاریخ

یکروچیپ باید در خالکوبی یا مه . شمارباشد تشخیصو دیگرضرورتی ندارد. حیوان باید کامالً قابل شناسایی 

 ی حیوان و یا گواهی دامپزشکی او قید شده باشد. شناسنامه

 

 معتبر در برابر هاری اسیونج( واکسین

 حیوانشناسنامه یا گواهی دامپزشکی  به صورت درج شده دری گواهی واکسیناسیون هاری برای هر حیوان  ارائه

گردد. اگر برای نخستین بار  الزامی است. مدت اعتبار واکسیناسیون بر اساس اطالعات شرکت سازنده مشخص می

روز از زمان واکسیناسیون اولیه  21 هنگام عبور از مرز حداقل شود، باید است که حیوان در برابر هاری واکسینه می

بار آخرین واکسیناسیون صورت گرفته باشد، در حکم مدت اعتپایان اگر تجدید واکسیناسیون پس از  .گذشته باشد

 دار شده باشد. در برابر هاری، شناسه اسیونحیوان باید پیش از واکسین واکسیناسیون اولیه تلقی خواهد شد.

 

 

 ایران( در اینجا:) کشور مبدأ حیوانات بر اساسخاص  شرایط( 2

اجرایی  مقرراتبخش اول و بخش دوم  IIی کشورهایی که در پیوست  لیست وجود ندارند )همهکشورهای ثالثی که در  برای

 خاصی وجود دارد. جمهوری اسالمی ایران یکی از این کشورهاست. شروط (وجود ندارند 2013/577 )اتحادیه اروپا( شماره



 ی که در فهرست ذکر نشده از کشور ثالث الف( سفر عبوری/ورود

کشورهای ثالث یکی از در صورت ورود از در برابر هاری،  حیوان خانگی دار بودن و واکسینه بودن عالوه بر شناسه

 30 حداقل . این آزمایش بایدتعیین گردد از طریق آزمایش خونمی بایست تیتر پادتن هاری  ،فهرست درج نشده در

توسط  حتماً  باید شود. گرفتن خون از ورود به آلمان انجامسه ماه پیش حداقل روز پس از واکسیناسیون هاری و 

های  در یکی از آزمایشگاه صورت بگیرد. خود آزمایش خون باید حتماً  دامپزشک دارای مجوز در کشور ثالث مربوطه

http://ec.europa.eu/food/animals/pet-رجوع شود به ) مجاز کمیسیون اروپایی صورت پذیرد

labs/index_en.htm-movement/approved).  بایستی از طریق یک گواهی سالمت  شده ذکرشرایط ورود

رسمی و یا  که توسط یک دامپزشک 577/2013 )اتحادیه اروپا( شماره مقررات اجرایی 4 مطابق پیوستحیوان 

صادر شده است، مسجل گردد. عالوه بر این، صاحب حیوان باید مدارکی همچون  هدامپزشکی با مجوز رسمی مربوط

خون حیوان را با خود همراه داشته باشد. وی همچنین موظف  آزمایش جوابگواهی واکسیناسیون یا گواهِی مربوط به 

صاحب آن صورت  جابجایی حیوان به قصد فروش و یا تعویض اظهارنامه ای کتبی ارائه نماید مبنی بر اینکهاست 

 پذیرد. نمی

 

 ذکر نشده فهرستورود مجدد از کشور ثالثی که در ب( 

که بطور موقت در  ات خانگی با مبدأ اتحادیه اروپااند اساساً درخصوص حیوان ( قید گردیدهالف (2 بندشرایطی که در 

 نیز صادق است. شوند می به اتحادیه اروپا برگردانده مجدداً اند و  توقف داشته فهرست ذکر نگردیدهکشوری که نامش در 

که در  یآن دسته از حیوانات خانگی از کشور ثالث مجدد ورود شاملمهلت سه ماهه پیش از ورود به اتحادیه اروپا 

گرفتن خون جهت آزمایش  کهمشخص نماید  مربوطه خانگی ی اروپایی حیوان ی اتحادیه شناسنامه وذکر نشده  فهرست

ثبت شده  پادتن هاری در آزمایش خون مربوطه، وجود میزان کافیصورت گرفته و  از حوزه اتحادیهخروج از پیش 

 باشد، نمی شود.

 

 نشده ذکر فهرست در که ثالثی کشور از ورود/عبوری سفر ( الف(2بند هایی درخصوص  ( توصیه3

از آنکه قصد بازگشت به آلمان یا هر یک از کشورهای عضو  فارغکند که  ( توصیه میBMELوزارت تغذیه و کشاورزی فدرال )

واکسن هاری رعایت  نظامپادتن، . اگر پس از تعیین جهت تعیین تیتر پادتن هاری اقدام نمایید ،یا خیر اتحادیه اروپا را داشته باشید

باقی خواهد تیتر پادتن هاری نیز ، ددواکسینه گر ، یعنی حیوان به طور مرتب پیش از اتمام اثر حفاظتی واکسن هاری مجدداً گردد

حیوانات  در صورت همراه بردن ، گواهی تیتر پادتن اعتبار خود را از دست می دهد.اگر نوبت واکسیناسیون بگذرداما ماند. 

پیش از  امکان تعیین تیتر پادتن هاری ،مربوط به هاری وجود ندارد فهرستی که در ثالث از آلمان به کشور در سفرخانگی 

هاری در آلمان یا در کشور ثالث بطور مرتب در برابر هاری  پادتن تیتر. اگر حیوان پس از تعیین وجود داردعزیمت از آلمان 

ک از مدت اقامت در کشور ثالث چقدر بوده، دوباره به آلمان یا هر ی از اینکه طول غدر هر زمان و فارتواند  می واکسینه شود،

 وارد شود. اروپاکشورهای عضو اتحادیه 

 

 

 

 

 

 

 سلب مسولیت:

صحت تضمین  است.راهنما ی اطالعات و تجارب سفارت در زمان تدوین این برگه  بر پایه راهنما تمامی اطالعات این برگه

 .راهنما وجود ندارداین برگه  مطالب بر اساسادعای حقوقی امکان  .امکان پذیر نیستآن و جامعیت 
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