People Fleeing Ukraine with Pets
We understand that it has been a difficult time for you, and we are making
sure that bringing your pet with you from Ukraine to the UK is as simple as
possible.
To protect other pets, and to ensure your pet stays healthy, your pet will be
required to be quarantined upon arrival in the UK until they meet our health
requirements.
We will support you every step of the way. We will arrange a quarantine place
for your pet and arrange for your pet’s travel to the quarantine kennels. The
UK Government will pay for quarantining, transport, and treatment for your
pet.
To ensure we can help and support you fully, please contact us as soon
as possible, preferably before you travel or immediately upon arrival at
the UK Border. You can email the Animal and Plant Health Agency at
pettravel@apha.gov.uk or call +44 3000 200 301 and select option 2.
They will provide you with all the information you need and make the
necessary quarantine arrangements for your pet. Some Ukrainian
speakers will be available on the phone line, but this will be limited. If
you can, please speak English or ask an English speaker to call on your
behalf.
The process involves quarantining your pet for up to 4 months, vaccinating
against rabies and a blood test one month after vaccination. At the quarantine
kennels your pet will be assessed by a Vet to determine what treatment it
needs. If your pet has already completed the full health treatment process,
but you do not have any of the necessary documents, you may be able to
collect them sooner than 4 months once we are satisfied, they pose no
biosecurity risk.
You may be able to visit your pet whilst it is in quarantine. More guidance on
this will be provided by the individual quarantine facility.
Why does my pet need to go into quarantine?
The UK has strong measures in place to protect people and animals from
diseases, which can be brought to the UK by animals from abroad. This will
mean that to protect other pets, and to ensure your pet stays healthy, your
pet will be required to be quarantined upon arrival in the UK until they meet
our health requirements. However, the Government will cover the cost of
quarantine kennels, the transporting and treatment of your pet.

Інформація для тих, хто прибуває з України разом із
домашніми тваринами
Ми розуміємо, що ви пережили важкі часи, тому ми намагаємося максимально
спростити процес перевезення домашніх тварин з України у Велику Британію.
Із метою захисту інших домашніх тварин та для забезпечення здоров'я вашої
тварини вимагається, щоб ваш улюбленець пройшов карантин після прибуття
у Велику Британію для забезпечення виконання наших санітарних норм.
Ми надаватимемо підтримку на кожному кроці. Ми організуємо місце на
карантині для вашої тварини та транспорт до карантинного притулку. Уряд
Великої Британії оплачує витрати на перебування вашої тварини в карантині,
транспортування й обробку проти хвороб.
Щоб ми змогли якнайкраще допомогти вам, зверніться до нас якомога
скоріше, бажано до початку вашої подорожі чи одразу після прибуття на
кордон Великої Британії. Звернутись у Службу забезпечення здоров'я
тварин і рослин можна електронною поштою за адресою
pettravel@apha.gov.uk або за номером +44 3000 200 301 (виберіть
варіант «2» у голосовому меню). Служба надасть вам усю необхідну
інформацію та оформить карантин для вашої тварини. На телефонній
лінії будуть чергувати носії української мови, але їх небагато. За
можливості говоріть англійською мовою або попросіть носія англійської
мови зателефонувати за вас.
Карантин може тривати до 4 місяців, у нього входить щеплення від сказу й
аналіз крові через місяць після вакцинації. У карантинному притулку вашу
тварину огляне ветеринар і визначить потреби щодо обробки проти хвороб.
Якщо ваша тварина вже пройшла всі перевірки здоров'я, але у вас немає всіх
необхідних документів, ви зможете забрати свого улюбленця раніше, аніж
через 4 місяці, щойно ми визначимо, що він не становить біологічної
небезпеки.
Поки ваша домашня тварина перебуватиме в карантині, ви зможете її
відвідувати. Докладніше про це вам повідомлять у конкретному карантинному
притулку.
Чому мій домашній улюбленець має пройти карантин?
У Великій Британії діють суворі правила із захисту людей і тварин від хвороб,
що можуть занести тварини з-за кордону. Це означає, що з метою захисту
інших домашніх тварин та для забезпечення здоров'я вашої тварини, вашому
улюбленцю доведеться пройти карантин після прибуття у Велику Британію
для забезпечення виконання наших санітарних норм. Однак Уряд оплачує
витрати на перебування вашої тварини в карантинному притулку,
транспортування й обробку проти хвороб.

