LUGEJA KÜSIB

Rubriiki saab oma küsimusi saata meiliaadressil ringvaade@vet.ee
või postiaadressil Eesti Loomaarstide Ühing, Kreutzwaldi 62, Tartu 51014.

Uus EL pass – APPI!!!
Käesolevast aastast hakkasid Euroopa Liidu (EL) komisjoni rakendusmäärusega nr
577/2013 kehtima uued nõuded lemmikloomapassidele. EL pass on looma reisidokument, mida ei ole vaja väljastada
lemmikloomadele, kes riigist ei lahku.
Seoses uute passide tulekuga on esile
kerkinud mitmeid küsimusi nende täitmise
kohta. Küsimused on Eesti praktiseerivatelt loomaarstidelt kogunud Henri Siimon
ning nendele vastab Eesti Loomaarstide
Ühingu president Priit Koppel.
Kui passi kleepida marutaudi vaktsineerimise kleeps, siis kas see tuleb üle kleepida ja miks?
Hetkel ei ole meil veel passidega kaasas
marutaudi kleepsu jaoks eraldi kilet, need
tulevad järgmise passide partiiga. Vaktsineerimise info tuleks kirjutada lisaks ka
käsitsi. Nõue tuleneb määrusest – kleebised, mis ei hävine eemaldamisel, tuleb
katta turvakilega.
Kuidas saab nüüd olema eriti just omanike andmete kandmisega pesakondade
passidesse, keda kiibitakse, kuid kes kõik
niikuinii järgmisele omanikule müüakse?
Kas kasvataja läheb esimese omanikuna
passi ja kutsika ostja peab siis ümber
vormistama?
Esimeseks omanikuks on kasvataja. Seadusandlusest tulenevalt on keelatud vaktsineerida ja kiipida loomi, kellel puudub
omanik. Kiibiga ja ilma omanikuta loom on
hulkuv, nendega tegelevad omavalitsused.
Kas esmasel marutaudi vastasel vaktsineerimisel tuleb lemmikloomapassi V
osasse kirjutada vaktsineerimise kuupäev ja kehtivus („kehtib alates“ ja ka
„kehtib kuni“)?
Just, „kehtib alates“ on vaktsineerimise
kuupäev pluss 21 päeva.
Kas lemmikloomapassi IV osasse kirjutada isiklik kodune aadress, telefoninumber ja e-posti aadress või piisab kliiniku
aadressist, telefoninumbrist ja e-postist?
Juhul, kui arst töötab loomaarstipraksises,
võib kirjutada praksise kontaktandmed.
Kui loomaarst on nn kohvriarst, siis on ju
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olemas tal ka juriidiline aadress, mis tuleb
passi märkida.
Lemmikloomapasside väljastamise kohta
peab pidama arvestust. Kas see kohustus on kliinikul või on see loomaarsti
enda vastutus, kui näiteks loomaarst
töötab kliiniku alluvuses? Loomaarstil ei
ole raske pidada selleks eraldi kausta,
kuid kliinikus on olemas elektrooniliselt
või paberkandjal patsiendikaardid, kuhu
on võimalik märkida ka kiibi ning passi
number ja muu vajalik.
Eestis omavad õigust lemmikloomapasse
väljastada kõik tegevusloaga loomaarstid.
Lemmikloomapassi väljastav loomaarst
peab registreerima ja säilitama järgmised
andmed:
• passi number;
• mikrokiibi või tätoveeringu tähtnumbriline kood ja asukoht, mikrokiibi puhul
selle paigaldamise või näidu lugemise
kuupäev, tätoveeringu puhul selle
tegemise ja lugemise kuupäevad;
• lemmiklooma nimi, liik, tõug, sugu,
värv, omaniku poolt nimetatud sünnikuupäev, muud märgatavad või eristatavad jooned või tunnused;
• loomaomaniku nimi ja kontaktandmed.
Nimetatud andmed kuuluvad säilitamisele ja pädeva asutuse nõudmisel esitamisele vähemalt 3 aastat. Eks igaüks kasutab
sellist arvestuse pidamise süsteemi, nagu
soovib. Tähtis on, et eeltoodud andmed
oleksid kajastatud ja leitavad. Minu arvates on väga raske näidata kontrolli teostavale inspektorile passide arvestust viimase kolme aasta jooksul, kui need andmed
on registreeritud patsiendikaartidel. Ja
passe ei otsita omaniku, vaid numbri järgi,
sest omanik võib vahetuda.
Kus ma tohin ja kus ma ei tohi kasutada
oma templit?
Oma templit, st kutsetegevusloa numbriga templit ei tohi kasutada osas V ja X.
Juhul, kui Te seda kasutate, tuleb juurde
kirjutada nõutud andmed.
Kui looma omanik on varjupaik ning
loom reisib üle piiri kellegi kolmanda isi-
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ku vahendusel näiteks hoiukoju (st mitte
sellesse peresse, kuhu ta lõpuks elama
asub), siis kuidas peaks passi täitma?
Kas sellisel juhul märgitakse esimesele
omanikukohale „varjupaik“ ja teisele
„üleviija“ ning edasine hoiukodu teeb
uue passi ja kannab sinna enda andmed?
Loomaarst väljastab passi esimesele omanikule. Kui kiipimise hetkel on looma omanikuks varjupaik, siis nii läheb ka passi.
Määrusest tulenevalt on vaja asutuse
puhul määrata otsene vastutaja, olgu selleks siis juhataja või direktor. Omaniku
vahetust ei pea loomaarst kinnitama.
Kas lemmikloomapassi IV, VII, VIII ja IX
osas piisab vanast pitsatist, kus on nimi,
tegevusloa number ja loomaarst või
DVM või Veterinary surgeon märge? Või
on sinna lisaks vaja ka aadressi ja telefoninumbri märkimist?
Nendes osades tuleks kasutada oma kutsetegevusloa numbriga templit. Oma
templit, st kutsetegevusloa numbriga
templit ei tohi kasutada osas V ja X.
Kas lemmikloomapassi V osasse tuleb
tegevusloa number kirjutada? Nagu aru
saan, tuleb kõik andmed kirjutada käsitsi, kui ei ole vastavat pitsatit. Kas võib
kasutada kliiniku aadressi ja pitsatit või
on mõistlik ikkagi enda aadress ja telefoninumber kirjutada?

V osas kajastuvad loomaarsti, mitte praksise andmed. Võib kirjutada käsitsi või
teha tempel.
Kui loomale on mistahes põhjusel vaja
paigaldada teine kiip (näiteks vana kiip
lakkab töötamast), kuid uue numbrikoodiga kiibi ootamiseks pole aega, siis kuidas tuleks käituda?
Sellisel juhul väljastatakse uus pass.
Kas ja kuidas on lubatud vaktsineerimisandmete ülekandmine mitte-europassist
uude europassi eeldusel, et loom on
ümberkantavate vaktsineerimiste ajal
olnud kiibitud, ent talle on nendel kordadel väljastatud nö tavavaktsineerimistunnistus?
Ülekandmisekord on sama, nii nagu oli
eelmiste passide korral.
Kas kliiniku ja loomaarsti andmed vastaval lehel võivad olla pitsati kujul?
Võivad küll.
Kui inimese elukoht muutub, kas siis
tuleks vana elukoha andmed maha tõmmata ja uued andmed kirjutada?
Maha tõmmata ja juurde kirjutada ei ole
lubatud. Juhul, kui mõlemad omanikukohad on täidetud, tuleb väljastada uus pass.
Detailsed lemmikloomapassi täitmise juhised on toodud alljärgnevalt:

Pilt 1. I osa. Siia kirjutatakse omaniku andmed,
ja need peavad olema allkirjaga kinnitatud
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Pilt 2. II osa. Siia kirjutatakse lemmiklooma andmed

Pilt 3. III osa. Märgitakse mikrokiibi number, paigaldamise või koodi lugemise (kiip on enne
passi täitmist juba paigaldatud) kuupäev, mikrokiibi asukoht või tätoveeringu number, märgistamise või mikrokiibi koodi lugemise kuupäev, asukoht. Pärast andmete märkimist need
kiletatakse.
IV osa. Passi väljastanud loomaarsti andmed (nimi, aadress, telefon, e-posti aadress) ja väljaandmise kuupäev. Kõik read peavad olema korrektselt täidetud. Loomaarst kinnitab seda
oma allkirja ja kutsetegevusloa numbriga templiga. On lubatud kasutada ka praksise/kliiniku
andmetega templit juhul kui nõutud templil olevad andmed ühtivad rida-realt passis olevate
andmete ridadega (näiteks postiindeks peab olema postiindeksi real, riik riigi real jne). Kui
loomaarst töötab praksises, siis võib aadressiks märkida ka firma aadressi. Kui passi väljastanud loomaarst on ettevõtte omanik, siis tuleb märkida juriidiline aadress. Passi väljastajaks
on loomaarst.
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Pilt 4. V osa. Siia kleebitakse
vaktsiini kleebis või kirjutatakse selle nimetus koos
andmetega, lisatakse vaktsineerimise kuupäev, esimesel
vaktsineerimisel „kehtib alates“ ja „kehtib kuni“ kuupäevad (vaktsineerimise kuupäev + 21 päeva). Vaktsineerimist kinnitab loomaarst
oma nime, aadressi ja telefoninumbri kirjutamisega. Kinnitada võib ka vastavate andmetega templi ning allkirjaga

Pilt 5. VI osa. Marutaudi antikehade tiitrimise test, loomaarst kinnitab selle enda kutsetegevusloa numbriga varustatud templi ja allkirjaga
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Pilt 6. VII osa. Märgitakse
manustatud preparaadi nimetus, ravimi tootja, manustamise
kuupäev ja kellaaeg. Loomaarst
kinnitab ravi teostamist oma
kutsetegevusloa
numbriga
varustatud templi ja allkirjaga

Pilt 7. IX osa. Siia kleebitakse
vaktsiini kleebis või kirjutatakse
manustatud vaktsiinipreparaadi
nimetus käsitsi, lisades vaktsineerimise kuupäeva ja vaktsiini
kehtivuse aja. Loomaarst kinnitab seda enda kutsetegevusloa
numbriga varustatud templi ja
allkirjaga
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Pilt 8. X osa. Kliiniline läbivaatus. Kinnitamiseks kirjutatakse
siia loomaarsti nimi, aadress
ja telefoninumber. Kinnitada
võib ka vastavate andmetega
templi ning allkirjaga

Eesti Loomaarstliku Ringvaate toimetus tänab
kõiki kolleege küsimuste esitamise eest!
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