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Visi augintiniai turi turėti galiojantį Europos augintinio pasą arba sveikatos 
pažymėjimą, kuris turi būti išduotas likus 10 dienų iki kelionės. Jei keliaujate su savo 
augintiniu iš JK į Europą, jums reikės sveikatos pažymėjimo. Iš ES į JK keliaujantiems 
naminiams gyvūnėliams ES augintinio pasas vis tiek bus priimtas. Norėdami gauti 
daugiau informacijos, apsilankykite                                                                                .www.gov.uk/take-pet-abroad/pet-passport

Naminis gyvūnas turi būti pažymėtas mikroschema. Lusto numerį ir implantavimo 
datą kelionės dokumentuose turi įrašyti veterinarijos gydytojas. Mikroschema turi 
būti paženklinta prieš skiepijimą nuo pasiutligės arba tą pačią dieną, kai buvo 
skiepijama nuo pasiutligės. Įsitikinkite, kad keliaujate su ankstesniu augintinio pasu, 
jei jūsų augintinis turi naują, o mikroschemos paženklinimo data naujame pase 
nurodyta kaip galiojimo data. Gyvūnas gali būti suspenduotas, jei po galiojimo datos 
nebus atlikta revakcinacija. 
Gyvūnėlis turi būti paskiepytas nuo pasiutligės, turint pasirašytą ir datuotą 
veterinarijos sertifikatą. Jūsų augintinis negali patekti į JK praėjus 21 dienai po 
pirmosios vakcinacijos (skiepijimo data = 0 diena). Vėlesniam atvykimui į JK laukimo 
laikotarpio nereikia, jei visi skiepai nuo pasiutligės yra atnaujinami ir užregistruoti. Jei 
revakcinacija nebuvo atlikta iki „galioja iki“ datos, reikės pratęsti naują 21 dienos 
laukimo laikotarpį. 

Kraujo tyrimai nebereikalingi, jei atvykstate į JK iš ES ir sąraše esančių ne ES šalių. Jei 
keliaujate iš neįtrauktos į sąrašą šalies, kraujo tyrimas turi būti atliktas praėjus 
mėnesiui po vakcinacijos nuo pasiutligės. Norėdami gauti daugiau informacijos, 
apsilankykite www.gov.uk/take-pet-abroad/pet-passport. 

Tik šunims: Gydymą nuo kaspinuočio veterinaras turi skirti ne mažiau kaip 24 
valandas ir ne daugiau kaip 120 valandų prieš atvykstant į JK. Gydymo data ir laikas 
turi būti nurodyti pase. Atkreipkite dėmesį, kad preparato pavadinimas turi būti 
įrašytas kelionės dokumente ir jame turi būti prazikantelio, kad jis atitiktų naminių 
gyvūnėlių kelionių schemą.

Šis naminių gyvūnėlių kelionių kontrolinis sąrašas yra tik orientacinis. Keliaudami su 
augintiniu kiekvienas savininkas yra atsakingas už kelionės su gyvūnu taisyklių 
laikymąsi šalyje, į kurią keliauja, todėl patikrinkite visas taisykles ir nuostatas 
oficialiose svetainėse. 
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