
Ce servicii de îngrijire veterinară sunt acoperite de 
Vets for Ukrainian Pets?

Cerințe de certificare/licențiere – intrarea în legalitate a unui 
animal de companie într-o țară europeană în care aceste costuri 
nu sunt deja finanțate de autoritățile naționale aferente. Acestea 
pot include vaccinarea antirabică, serologia antirabică, tratamentul 
antiparazitar, implantarea/înregistrarea microcipului sau 
documentația oficială.

Îngrijire preventivă de bază – vaccinări de bază și tratamente 
antiparazitare pentru a asigura sănătatea generală a animalului.

Medicamente (până la necesarul pentru patru luni) – 
medicamente prescrise în prealabil de către un medic veterinar sau 
necesare pentru a trata o afecțiune nou identificată. Sunt incluse 
medicamentele prescrise în prealabil care nu au însoțit animalul  
de companie în timpul evacuării sau ale căror rezerve s-au epuizat.

Asistență acută – tratament pentru afecțiuni acute în cazul în 
care prognosticul în urma tratamentului este bun, cum ar fi rănile, 
inflamații ale urechilor sau ameliorarea durerii. 

Ce clinici veterinare participă la acest program?

Toate clinicile autorizate și toți medicii veterinari practicanți din 
Europa sunt eligibili pentru a participa. Vă rugăm să întrebați la cea 
mai apropiată clinică veterinară. 

Ce se întâmplă dacă am mai mult de un animal de 
companie care necesită îngrijire? 

Planul acoperă costurile pentru până la cinci animale de companie 
sau cai. Dacă aveți mai mult de cinci animale de companie care 
au nevoie de îngrijire veterinară, vă rugăm să discutați acest lucru 
direct cu clinica.

Trebuie să plătesc la clinică și apoi să cer 
rambursarea?

Nu, îngrijirea veterinară este gratuită. Vom rambursa clinicii până la 
250 de euro pentru fiecare animal. 

Ce se întâmplă dacă planul nu poate acoperi 
îngrijirea de care are nevoie animalul meu de 
companie?

Încurajăm medicii veterinari să ofere îngrijiri la preț redus sau 
gratuite în cazul în care alte fonduri sau contribuții de caritate nu 
sunt suficiente pentru a acoperi costul total. 

Cât timp va fi disponibil planul Vets for  
Ukrainian Pets?  

Planul este valabil până la 31 august 2022. Dacă aveți nevoie de 
îngrijire veterinară pentru animalul dumneavoastră de companie 
sau calul dumneavoastră după această dată, vă rugăm să contactați 
Humane Society International la adresa VetsUkrainePets@hsi.org

Unde pot găsi mai multe informații despre Vets for 
Ukrainian Pets?

Vizitați site-ul nostru pentru mai multe informații:  
apply.vetsforukraine.com/how-it-works

Îngrijire veterinară  
gratuită pentru animalele  
de companie ale  
refugiaților ucraineni

Refugiații ucraineni care au fugit din calea războiului împreună cu animalele lor de companie pot avea acces la tratament 
veterinar gratuit în țări din Europa, datorită programului Vets for Ukrainian Pets. Vets for Ukrainian Pets va acoperi costul 
îngrijirii veterinare a câinilor, pisicilor, cailor sau a altor animale de companie, în cazul în care îngrijirea este considerată ca 
fiind necesară de către un medic veterinar profesionist.  

Vets for Ukrainian Pets este finanțat integral de Humane Society International, cu sprijinul generos al Mars Incorporated, în colaborare cu Federația Veterinarilor din 
Europa și Federația Asociațiilor Veterinare Europene pentru Animale de Companie.

Scanați codul QR cu camera 
smartphone-ului sau alt dispozitiv 
pentru a afla mai multe.
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