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Avdelningen för djurens hälsa och välfärd
Enheten för djurhälsa och medicinsk behandling av djur

Anvisning gällande isolering av hundar, katter och illrar i särskilda situationer
Isolering av hundar, katter och illrar vars inresekrav inte uppfylls och vilka anlänt till Finland från
Ukraina tillsammans med flyktingar eller med EU medborgare eller andra utlänningar från Ryssland av
tvingande skäl
Det främsta syftet med inresekraven för hundar, katter och illrar är att förhindra att rabies och rävens
dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) sprids till Finland. På grund av krisen i Ukraina, tillåter
Finland att flyktingars sällskapsdjur som anländer tillsammans med sina ägare får komma in i landet
även om djurens inresekrav inte uppfylls. Om inresekraven inte uppfylls vid tidpunkten för ankomsten,
försätts djuret i isolering genom Tullens eller Livsmedelsverkets beslut. Isoleringsperiodens längd beror
på vilka brister som föreligger i inresekraven. Isoleringen kan genomföras som hemisolering eller i ett
skilt djurhem.
Sjukdomssymtom och eventuella dödsfall under isoleringstiden måste anmälas till en officiell
veterinär.
1 Rastning och djurkontakter
•
•
•
•

Kontakt mellan vilda djur och djur i isolering måste förhindras.
Djur i isolering får inte komma i kontakt med andra djur.
Djur som tillhör samma familj kan ändå hållas tillsammans i isoleringen.
Rymning av djur måste förhindras.

2 Vårdarrangemang för djur i isolering
•
•
•

Varje djur måste få vård, foder, vatten och luftcirkulation enligt djurartens behov.
Djurens vård arrangeras så, att skötarna inte utsätts för fara och möjlig smitta inte sprids till andra djur i
isoleringen eller utanför isoleringsutrymmet.
Ett djur i isolering kan rastas i en inhägnad eller i koppel men kontakterna till andra djur och människor än
ägarna måste förhindras. Då djuret rastas i koppel måste rymning förhindras (t ex genom att använda sele
i stället för halsband).

3 Skötarens trygghet
•
•

Om ett djur i isolering biter en människa, ska personen genast vända sig till hälsocentralen.
Det är skäl att uppge för hälsocentralens personal, att bettet orsakats av ett sällskapsdjur från Ukraina
som försatts i isolering på grund av brister i inresekraven.

4 Rengöring och desinfektion
•

Utrymmena och skötselredskapen rengörs och desinficeras efter att djuret lämnat isoleringsutrymmet.
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5 Människors vistelse i isoleringsutrymmet
•

Utomstående personer får inte vistas i isoleringsutrymmet.

6 Isoleringsutrymmets avfallsfantering
•

Avföringen från djur i isolering samlas och sorteras som blandavfall.

7 Åtgärder för djur i isolering
•
•
•

Om identitetsmärkning (microchip) och/eller vaccination mot rabies saknas vid ankomsten till landet ska
djuret ID märkas och/eller vaccineras mot rabies av en veterinär.
Av hundar, katter och illrar som anländer från Ukraina tar veterinären också ett blodprov för bestämning
av antikroppar mot rabies.
Tullen har gett ett beslut gällande brister samt nödvändiga åtgärder och föreskrifter till djurets ägare. Om
detta beslut saknas, ska djurets skötare kontakta Livsmedelsverket per e-post på adress
kolmasmaa@ruokavirasto.fi och skicka kopior av den dokumentation som medföljer djuret.

8 Isoleringstidens slut
•

Livsmedelsverket tar ställning till djurets isoleringstid på basen av bakgrundsinformation och information
om vidtagna åtgärder. Tullen beslutar om isolering i 30 dygn. Livsmedelsverket kan vid behov förlänga
isoleringstiden och meddelar i så fall separat om detta.

