
 

Будь ласка, дотримуйтесь наведених нижче вказівок, доки з вами додатково не 

зв'яжеться Міністерство сільського господарства, продовольства та морських 

ресурсів.  

 

Просимо пересвідчитися, що ви надали свої контактні дані службовій особі в пункті 

в'їзду. 

 

• Домашні тварини в клітках (птахи, гризуни і т.д.): Просимо завжди тримати 

вашу тварину у клітці і осторонь від інших тварин. Просимо позбуватися будь-

яких відходів, їжі або підстилки, обережно викидаючи їх в урну, та 

забезпечити, щоб інші тварини не дотикалися до будь-яких відходів. 

• Собаки, коти та тхори:  

o Просимо не випускати вашу домашню тварину з дому. 

o Не дозволяйте вашій домашній тварині спілкуватися з іншими 

тваринами. 

o Якщо можливо, собаки повинні справляти природні потреби у 

приміщенні. Якщо це неможливо, собак можна виводити надвір тільки 

для того, щоб вони справляли природні потреби, але їх потрібно 

завжди тримати на повідку. Просимо обережно викидати фекалії в урну 

і не дозволяти іншим тваринам дотикалися до них. 

o Просимо позбуватися всіх тваринних екскрементів, обережно 

викидаючи їх в урну, та забезпечити, щоб інші тварини не дотикалися 

до цих екскрементів. 

 

Якщо в будь-який час вас непокоїть стан здоров'я вашої домашньої тварини, ви 

можете принести її до ветлікаря для лікування. Однак, просимо вас, як і раніше, 

тримати вашу домашню тварину осторонь від інших тварин, і інформувати ветлікаря, 

що ваша домашня тварина перебуває на домашньому карантині. 
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Please follow the instructions below until you receive further contact from the Department 

of Agriculture, Food and the Marine.  

 

Please ensure that you have left your contact details with the official at your point of entry. 

 

• Pets in enclosures (caged birds, rodents etc): Please keep your pet in its enclosure 

and keep it away from other animals at all times. Please 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 Please keep your pet indoors at your residence. 

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

o Where possible, dogs should be kept indoors for toileting. If this is 

impossible, dogs only may be allowed out for toileting, but must be kept on 

a leash at all times. Please dispose of any faeces carefully into a bin and do 

not allow other animals to be exposed to them. 

o Please dispose of all animal waste carefully into a bin and ensure that other 

animals are not exposed to the waste. 

 

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

veterinarian for treatment. However, please continue to keep your pet away from other 

animals and inform the veterinarian that your pet is in home quarantine. 

 


