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Curiosidades

A primeira decisão, deverá ser se leva ou não o seu animal de estimação consigo.

Tenha em atenção algumas questões, ao tomar a sua decisão.

- O seu animal viaja bem?

- Quanto tempo dura a viagem?

- Consegue transportar em segurança o seu animal?

- Como reage o seu animal num ambiente estranho, com pessoas e animais desconhecidos?

- O local onde vão ficar, aceita animais? 

- Tem as vacinas e desparasitação em dia?

- Tem microchip?

- Informe-se de possíveis doenças potencialmente perigosas para o seu animal e faça a prevenção.

Se for viajar para fora do país tenha em consideração alguns aspetos:

- Quais as leis aplicáveis aos animais de estimação no país para onde vai viajar.

- Verifique se o passaporte válido, com as vacinas e desparasitações em dia.

- Se viajar de avião, o seu animal irá lidar bem em ir no porão? 

- Tem uma transportadora adequada ao tamanho do animal?

- Que doenças existem, que podem afetar o seu animal de estimação e as respetivas vacinas obrigatórias 

no país para onde vai viajar.

Vai de férias e não pode levar o seu animal de estimação. 

Seguem-se algumas sugestões do que pode fazer.

- Ficar em casa- Deixe-o em casa, que é um ambiente familiar, e peça a um familiar, vizinho, amigo, al-

guém da sua confiança para tratar dele enquanto está fora.

- Casa de alguém - O seu animal fica em casa de um conhecido durante as férias.

- Canil ou gatil - O seu animal, durante as suas férias pode ficar hospedado num canil/gatil.

Lembre-se que um dos membros da sua família é especial e que tem necessidades especiais. 

Se vai de férias, não abandone!

Vai de férias?
Antes de escolher o destino, lembre-se de todos os membros da sua família!


