
ПІСЛЯ ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ

Якщо Тобі не потрібна термінова допомога і в Тебе є де спати, тоді Тобі 
не потрібно реєструватися в Приймальному пункті або де-небудь ще. Ти 
можеш відразу їхати до свого пункту призначення по всій Польщі. 
У цій винятковій ситуації немає обов’язку карантину через COVID-19.

Якщо Ти не маєш де ночувати, Ти голодний, Тобі потрібна медична 
допомога, то відразу після перетину кордону звертайся в 
Приймальний пункт. Там отримаєш невідкладну допомогу щодо
      тимчасового розміщення, 
      харчів, 
      першої медичної допомоги.

Номер телефону 47 721 75 75 (можеш розмовляти українською або 
російською)

Поки що Тобі не потрібно додатково легалізувати своє перебування 
чи подавати будь-які заяви – штамп у паспорті чи довідка, видані 
польською Прикордонною службою при в’їзді до Польщі з 24 лютого 
2022 року, є достатніми документами, які Тобі потрібні.
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ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕБУВАННЯ
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ПІСЛЯ ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ

У Тебе є безкоштовний доступ до польської медичної служби на тих 
самих умовах, що й у громадян Польщі, без будь-яких додаткових 
страхувань або плати. 

Якщо погано себе почуваєш, хворієш, Тобі потрібен рецепт – іди 
в робочий день в публічну поліклініку. Зателефонуй на Iнформаційну 
лінію для пацієнтів за номером 800 190 590 – можеш розмовляти 
українською або російською.
Якщо будеш погано себе почувати ввечері і вночі (з 18:00 до 8:00)
або у вихідні, або святкові дні, тобто в неробочий час поліклініки, 
отримаєш консультацію лікаря по телефону. 
Зателефонуй на Телеплатформу першого контакту за номером 
800 137 200 – можеш розмовляти українською або російською.

Більше знайдеш на сайті www.nfz.gov.pl.

Твоя дитина віком 7-18 років має право на безкоштовне навчання 
в польській школі. Зателефонуй на номер 22 34 74 708 або напиши 
електронного листа на адресу: ukraina-szkola@mein.gov.pl 

Телефони екстреної допомоги
в Польщі:

Поліція – 997
Пожежна служба – 998
Швидка допомога – 999
Європейський номер екстреної 
допомоги – 112 

Листівка створена станом на день 3.03.2022 p.

Можеш легально працювати в Польщі. Зайди на oferty.praca.gov.pl 
– сайт доступний українською та російською мовами, або 
зателефонуй за номером 19524 – тут порозмовляєш російською. 

4 МЕДИЧНА ОПІКА 
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Актуальну інформацію 
українською мовою знайдеш 

на сайті: www.ua.gov.pl 
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