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Zasady obowi ązujące w ramach programu przewozu zwierz ąt domowych (Pet Travel Scheme) dla 
psów, kotów i fretek przywo żonych na teren Jersey z kontynentu europejskiego 
Jeśli chcą Państwo odwiedzić Jersey, muszą Państwo dopilnować, aby towarzyszące Państwu zwierzęta 
domowe spełniały wszystkie wymogi obowiązujące przy wjeździe na teren Jersey.  
 
Czy Państwa zwierz ątko jest przygotowane?  
Część A: Wjazd na teren Jersey z krajów członkowskich UE   
Aby Państwa zwierzę domowe mogło wjechać na teren Jersey, muszą Państwo odpowiedzieć „tak” na 
wszystkie poniższe pytania:  

• czy zwierzę ma wszczepiony microchip*?   
• czy zwierzę jest szczepione przeciwko wściekliźnie? 
• czy podczas szczepienia przeciwko wściekliźnie Twoje zwierzę miało przynajmniej 12 tygodni?    
• czy szczepionka przeciwko wściekliźnie jest ważna?   
• czy zwierzę zostało zaszczepione po wszczepieniu microchipa?  
• czy posiadają Państwo europejski paszport dla zwierząt domowych wydawany przez 

weterynarza, w którym zawarte są informacje o wszczepieniu microchipa i szczepieniu?  
• czy od daty zaszczepienia upłynęło 21 dni? 
• czy Państwa pies był poddany leczeniu przeciwko tasiemcowi 1-5 dni przed planowanym 

przyjazdem? (Echinococcus multilocularis)   
• czy podróżując do Jersey ze swoim zwierzęciem korzystają Państwo z usług zatwierdzonego 

przewoźnika?  
* Uwaga – jeśli Państwa zwierzę ma wyraźnie czytelny tatuaż wykonany przed 3 lipca 2011, który jest 
odnotowany w paszporcie przez weterynarza, wówczas jest to akceptowalne w ramach programu 
przewozu zwierząt domowych.  
 
W jaki sposób mo żna uzyska ć paszport dla swojego zwierzaka?   
Paszporty dla zwierząt można otrzymać u weterynarza.  
 
Czy mój zwierzak musi by ć poddany leczeniu przeciwko tasiemcowi?  
Przed wjazdem do Jersey leczeniu przeciwko tasiemcowi poddane muszą być tylko psy. Przedmiotowe 
leczenie musi być wykonane przez weterynarza, a nie właściciela psa. Przed rozpoczęciem leczenia 
weterynarz powinien jest sprawdzić microchip a następnie dokonać wpisów w paszporcie. Leczenie 
przeciwko tasiemcowi musi być przeprowadzone nie mniej niż 24 godziny i nie więcej niż 120 godzin (5 
dni) przed planowanym przyjazdem do Jersey.  
 
W jaki sposób mog ę podró żować ze swoim zwierz ęciem domowym do Jersey?  
Wszystkie zwierzęta domowe wjeżdżające na teren Jersey z kontynentu europejskiego muszą 
podróżować korzystając z usług zatwierdzonych przewoźników. Przewoźnik dysponuje przeszkolonym 
personelem, który sprawdzi paszport zwierzęcia, aby mieć pewność, że lądując będą Państwo spełniać 
przepisy Rozporządzenia. Jeśli Państwa zwierzę nie spełnia wymogów programu przewozu zwierząt, 
możliwym jest, że będą Państwo musieli go zostawić. W związku z powyższym przed podróżą prosimy 
sprawdzić czy Państwa zwierzak ma ważny paszport.  
 
Czy maj ą Państwo list ę zatwierdzonych przewo źników? 
Mogą Państwo korzystać z jakichkolwiek zatwierdzonych tras i firm przewozowych. Wykaz 
zatwierdzonych przewoźników można znaleźć na stronie internetowej  www.gov.je/pettravel 
  
Czy mog ę przywie źć mojego zwierzaka do Jersey prywatn ą łodzi ą lub samolotem?  
Nie. Zwierzę, które przybyło do Jersey prywatną łodzią lub samolotem jest tam nielegalnie.  
 
Co jeśli mój zwierzak nie przejdzie kontroli? 
Zwierzęta, które nie przejdą kontroli nie będą mogły wjechać na teren Jersey a Państwu zalecamy 
skontaktowanie się z weterynarzem.  
 
Zwierz ęta domowe przywo żone w celu sprzeda ży lub znalezienia nowego wła ściciela 
Zwierzęta domowe przywożone (importowane) w celu sprzedaży lub znalezienia nowego właściciela 
traktowane są jako towary handlowe, które wymagają dodatkowych certyfikatów i pozwoleń na import. W 
celu zasięgnięcia szczegółowych informacji prosimy skontaktować się z naszym wydziałem 


