Condições de aceitação de um cachorro ou gato na bagagem de porão
Para poder transportar o seu animal de estimação no porão, você deve satisfazer obrigatoriamente as condições abaixo
listadas. Caso contrário, será recusado o embarque do seu animal de estimação. O presente documento deve ser assinado e
apresentado no aeroporto no dia da sua partida.
Condições de aceitação do animal
Os cães que podem apresentar perigo, listados nas categorias 1 e 2, tais como definidas pelo regulamento francês, são
proibidos nos voos da Air France.
Atenção!

-

Quando a Air France for se encarregar do seu cão, se ele puder ser assimilado, por uma simples semelhança, a um
cão de categoria 1 ou 2, você deve apresentar um comprovante veterinário (diagnose) que ateste que o seu animal
não pertence a uma dessas duas categorias. Em caso de dúvida e sem comprovante veterinário o seu cão não será
aceito no avião.

Os cães e gatos que pertencem a uma raça com nariz achatado (pug, buldogue, boxer, pequinês, shih tzu, gato persa, etc.) são
proibidos no porão. Sua morfologia braquicéfala (com nariz achatado) não se adapta ao transporte no porão.

Critérios relativos às caixas de transporte (norma IATA – International Air Transport Association)








A estrutura da caixa deve ser unicamente feita em fibra de vidro ou em plástico rígido.
Se a caixa tem rodas, elas devem ser retiradas. Se elas são retráteis, devem ser bloqueadas com fita adesiva.
A porta deve conter um sistema de fecho centralizado que trave ao mesmo tempo os dois trincos de segurança situados na parte de
cima e na parte de baixo da porta. (a)
As dobradiças da porta devem ultrapassar em pelo menos 1,6 cm os rebordos horizontais situados na parte superior e na parte
inferior da porta. (b)
Obrigatoriamente, as duas partes da estrutura da caixa devem ser unidas por meio de parafusos. Qualquer outro sistema de fecho
lateral é estritamente proibido. Eventualmente, outro sistema de fecho pode complementar os parafusos. (c)
O animal deve poder ficar em pé, com a cabeça totalmente erguida, sem tocar na parte superior da caixa. Ele também deve poder
se virar e deitar confortavelmente.
A caixa deve conter dois recipientes, um para comida e outro para água. Eles devem estar vazios, fixos e ser acessíveis sem abrir a
caixa.

Aprovada para transporte no porão

Proibida para transporte no porão

Legenda
A = comprimento do animal desde o nariz até à base da
cauda.
B = altura desde o chão até à parte de cima da pata
(articulação cotovelo). O comprimento da caixa deve
ser, no mínimo, igual a A + 1/2 B (1/2 B = metade do
comprimento da pata).
C = largura do dorso do animal. A largura da caixa deve
ser, no mínimo, igual a c×2.
D = altura do animal numa posição natural, até à parte de
cima das orelhas ou da cabeça. Igual à altura da caixa.

Outros critérios relativos ao conforto e segurança do seu animal




O fundo da caixa pode ser forrado com papel de jornal ou outro material absorvente. A palha é proibida.
O animal não deve trazer coleira nem focinheira. Esses acessórios também não devem ser deixados na caixa.
O animal não deve mostrar sinais de fraqueza física, nem estar ferido, nem estar sob os efeitos de um tranqüilizante.

Resumo das condições a serem respeitadas para o transporte de um animal no porão (assinalar as caixas)
O meu cão não pertence às categorias 1 ou 2 tais como definidas pelo regulamento francês.
Se morfologia semelhante, tenho um comprovante veterinário para comprovar que o meu cão não pertence às categorias 1 ou 2.
O meu cão ou o meu gato não é braquicéfalo (o animal não tem o nariz achatado).
A caixa de transporte do meu animal está conforme às normas IATA listadas acima.
O meu cão ou o meu gato não apresenta fraqueza física, não está machucado nem sob tranquilizantes.

Declaro estar ciente das condições acima indicadas e que as aceito, sob pena de ser recusado o transporte do meu animal de estimação.
Nome, sobrenome e assinatura:……………………………………………………………………………………………………………………
Reservado para a companhia, não escrever nada na caixa abaixo
Data : ../../…. Nº do voo : AF……… Destino :

