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Wenn Sie mit Ihrem Tier geflohen sind 
 
 

In der Ukraine gibt es heute noch die Tollwut. Durch diese Infektions-
krankheit des Nervensystems sterben weltweit jährlich 60.000 Menschen. 
Die Erreger sind Viren. Die Krankheit wird durch Biss von Tier zu Tier 
übertragen. Auch ein Mensch kann so krank werden. In Deutschland gibt 
es die Krankheit derzeit nicht.   
 
Normalerweise ist das Einreiseverfahren für Haustiere aus der Ukraine 
deshalb sehr kompliziert. Diese Bedingungen wurden auf Bitte der 
Europäischen Union zurzeit für Sie erleichtert.  
 
Teilen Sie uns bitte mit, wenn Sie mit Tieren eingereist sind: 
 
Rufen Sie das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt im 
Landratsamt an und machen Sie einen Termin für die Untersuchung der 
Gesundheit ihres Tieres, seines Impfschutzes und seiner Kennzeichnung. 
Bringen Sie hierzu den Tier-Pass und die Impfnachweise für das Tier mit. 
Vergessen Sie bitte auch nicht Ihren eigenen Ausweis. Sagen Sie dem 
Amtstierarzt auch wenn Ihr Tier von einem anderen Tier gebissen wurde. 
 
Telefon: +49 (0)3644/540-300 - Dr. Kleinhans 
 
Wichtige Information: 
Personen und Tierhalter, die mit Hunden und Katzen aus der Ukraine 
Kontakt haben, werden im Hinblick auf eine mögliche Übertragung der 
Tollwut gebeten, besonders auf Hygienemaßnahmen (Abstand und 
Handwäsche) zu achten.  
 
Insgesamt wird aber davon ausgegangen, dass das Risiko einer 
Tollwuteinschleppung durch Hunde und Katzen gering ist. 
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Якщо ви прибули з тваринами 
 
В Україні ще досі існує хвороба сказ. Через це інфекційне 
захворювання нервової системи в світі вмирає на рік 60.000 людей. 
Збудниками хвороби є віруси. Хвороба передається від тварини до 
тварини через укус. Також людина може захворіти в такий спосіб. В 
Німеччині на сьогодні цієї хвороби немає. 
 
Зазвичай через це процедура в‘їзду з домашніми тваринами  
є досить складною, але ці умови на прохання Європейського 
Союзу для вас полегшили. 
 
 
Будь ласка, проінформуйте нас, якщо ви прибули з тваринами: 
 
Зателефонуйте до Bетеринарної установи в Районній установі 
(Landratsamt) та запишіться на обстеження стану здоров‘я вашої 
тварини, щеплення та маркування. Принесіть, будь ласка з собою 
паспорт тварини та довідки про щеплення. Не забудьте також 
посвідчення вашої особи. Повідомте ветеринара, якщо ваша 
тварина була покусана іншою твариною. 
 
Телефон: +49 (0)3644/540-300 Др. Кляйнханс 
 
Важлива інформація: 
 
Особи та власники домашніх тварин які мають контакт з собаками 
та кішками з України, у зв`язку з можливим зараженням на сказ, 
будь ласка приділяйте особливу увагу гігієні (зберігайте відстань та 
мийте руки). 
 
Загалом передбачається, що ризик зараження на сказ через собак 
та кішок є невеликим. 
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