
O que você vai precisar: 

Este certificado deve ser emitido dentro de

10 dias antes da chegada em Israel e

assinado por um veterinário do governo do

país de origem. Você pode encontrá-lo

aqui (página 3-4):

Seu animal de estimação precisa ter um

microchip para identificação. Este chip é

injetado sob a pele.

Se você fizer Aliyah com animais de estimação, saiba que eles

precisam ser aprovados, caso contrário, eles não poderão entrar em

Israel. Certifique-se de fornecer todos os documentos necessários.

Verifique os requisitos com antecedência para ter tempo suficiente

para vacinar seus animais de estimação e injetar o microchip.

PREPARANDO SEU PET

Microchip
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Seu animal de estimação deve ser

vacinado contra a raiva no máximo um ano

e no mínimo 30 dias antes de sua chegada

a Israel.

Vacinação

O processo passo a passo:

30 dias após a vacinação contra a raiva, é

necessário um teste sorológico por um

laboratório aprovado pela OIE, que declare

que o título de anticorpos neutralizantes da

raiva foi igual ou superior a 0,5 UI/ml.

Teste Sorológico

Certificado de Saúde Veterinária

Aliyah -  Processo
administrativo

Aliyah Klita - primeiros passos

O Processo de Aliyah a Klita

Plano de Klita

Você está aqui

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Pets.pdf
https://context.reverso.net/%C3%BCbersetzung/hebraisch-englisch/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%AA+%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%93


Anotações importantes:

Mais informações sobre todos os pontos

acima podem ser encontradas aqui: 

Envie o formulário de notificação e a cópia

do certificado veterinário para os

escritórios dos Serviços Veterinários no

aeroporto. Deve ser enviado 2 dias úteis

antes da partida. Encontre o formulário

aqui (página 5):

Anexe uma declaração ao atestado de

saúde confirmando que o animal estava na

posse do proprietário pelo menos 90 dias

antes de ser trazido para Israel. Encontre a

declaração aqui (página 6): 

Outras informações

Preciso de ajuda? Contate-Nos:

www.shivat-zion.com/resolucao-de-problemas/?lang=pt-br

Notificação na chegada
do animal de estimação

Declaração

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Pets.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Pets.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Pets.pdf
http://www.shivat-zion.com/trouble-shooting

