
Information über kostenfreie Nothilfe für Flüchtlinge des Ukraine-Krieges
(im Sinne von § 4 Abs. 1 GOT)

Die Tierarztpraxis Kleintierpraxis Hechtsheim - Dr. med. vet. Christian Julier-Franz 

behandelt Ihr Tier kostenfrei sofern Sie einen Nachweis über die Bedürftigkeit vorlegen können. 
(z.B. Reisepass mit aktuellem Ausreisestempel / aktueller Pass mit ukrainischer Adresse, Bescheinigung Sozialamt Deutschland /…)

Die Behandlung umfasst folgende Leistungen:

1. Klinische Untersuchung des Tieres

2. Überprüfung der elektronischen Kennzeichnung
→ In Fällen, in denen ein lesbares elektronisches Kennzeichen vorhanden ist, kann dieses in den 
neu auszustellenden Heimtierausweis übernommen werden.
→ Ist kein bzw. kein lesbares Kennzeichen vorhanden, ist eine (erneute) Kennzeichnung 
durchzuführen  

3. Durchführung einer Tollwutimpfung, wenn das Tier impffähig ist 

Die regulären Kosten für Punkt 1-3 belaufen sich auf ca. 75€ pro Tier. Sofern es Ihnen möglich ist, freuen wir
uns über eine Spende an den gemeinnützigen Verein Equiwent. Der Verein betreibt schon seit Jahren eine 
Tierklinik an der rumänisch-ukrainischen Grenze und leistet dort auch humanitäre Hilfe. Die Spendendose 
befindet sich an unserer Rezeption.
______________________________________________________________________________________

нформація про безкоштовну невідкладну допомогу для
біженців з української війни

(згідно § 4 Abs. 1 GOT)

Ветеринарна практика Kleintierpraxis Hechtsheim - Dr. med. vet. Christian Julier-Franz

безкоштовно лікує вашу тварину, якщо ви надасте докази потреби.  (наприклад:  
закордонний паспорт з дійсним виїзним штампом / дійсний паспорт з українською 
адресою, довідка з відомства з соціального захисту Німеччини /...)

Лікування включає наступні послуги:

1. Клінічний огляд тварини

2. Перевірка електронної ідентифікації

→ У випадках, коли доступний електронний ідентифікатор, який можна читати, 
його можна включити в нову ідентифікаційну картку тварини, яка буде видана
→ Якщо етикетки немає чи немає, необхідно виконати (пере)маркування

3. Проведення вакцинації проти сказу, якщо тварина вакцинована

Регулярні витрати на пункти 1-3 становлять близько 75 євро за тварину.

Якщо для вас це можливо, ми будемо раді отримати пожертву для неприбуткової 
організації Equiwent. Асоціація протягом багатьох років керує клінікою для тварин на 
румунсько-українському кордоні, а також надає там гуманітарну допомогу. Скринька 
для пожертв знаходиться на нашій стійці реєстрації.


