
Інформація від 
шведської влади

Рекомендації для тих, хто шукає тимчасового захисту



Приїзду до Швеція
Подбайте про безпечне місце проживання, при необхідності 
скористайтеся допомогою Міграційного агентства Швеції. Вони надає 
необхідну підтримку i транспорт до місця проживання.

Заява на отримання посвідки на 
проживання з тимчасовим захистом
ЄС прийняв рішення активувати Директиву про тимчасовий захист. Ви 
можете отримати посвідку на проживання з тимчасовим захистом 
відповідно до Директиви про тимчасовий захист, якщо ви

• є громадянином України та проживали в Україні, або
• маєте статус або посвідку на проживання як особа, яка потребує 

захисту в Україні, або 
• є супроводжуючим членом сім'ї одного з двох вищезазначених.

Якщо у вас є паспорт або інші документи, які підтверджують, що ви 
належите до однієї з цих груп, ви повинні пред’явити їх, коли подаєте 
заяву про захист.

Ви можете мати право на захист відповідно до Директиви про 
тимчасовий захист, якщо ви приїхали до Швеції 30 жовтня 2021 року або 
пізніше, і у вас ще немає дозволу на проживання, які дозволяє вам 
зареєструватися за адресою в Швеції.

Якщо ви не відповідаєте цим вимогам, але все ще потребуєте захисту в 
Швеції, ви можете подати заяву на притулок. Це стосується, наприклад, 
тих, хто прибув до Швеції до 30 жовтня 2021 року, а також тих, хто втік 
від війни в Україні, але не належить до жодної з груп осіб у списку вище..

Відповідальний орган: Міграційного агентства Швеції.



Як звернутися за медичною допомогою
На 1177.se ви можете знайти інформацію про те, що ви самостийно 
можете зробити для того, щоб почувати себе краще та швидше 
відновитися. Тут ви також можете знайти всю необхідну контактну 
інформацію, яка стосується охорони здоров’я. Коли ви зателефонуєте за 
номером 1177, ви отримаєте пораду від медсестри про те, що ви можете 
робити самостійно і куди звертатися, якщо вам потрібна допомога. Номер 
медичної довідки працює по всій країні цілодобово та без вихідних.

Центр первинної медико-санітарної допомоги ваш перший вибір у разі 
травми або хвороби. Там вам нададуть допомогу, якщо ви поранилися 
або почуваєте себе погано. Працівники центру первинної медико-
санітарної допомоги центру мають досвід та знання про більшість травм 
та захворювань.

При необхідності вас відправлять до лікарні. У відділенні швидкої 
допомоги вам нададуть допомогу, якщо ви серйозно захворіли або 
отримали серйозні травми в результаті аварії. Пацієнти, які потребують 
найбільш термінової медичної допомоги, завжди будуть обслуговуватися 
першими. Номер екстреної допомоги 112 використовується, якщо ви або 
хтось поблизу потребує негайної невідкладної допомоги.

Вакцинацію проти COVID-19
У Швеції будь-яка особа віком від 12 років може зробити щеплення 
від COVID-19. Вам не потрібно бути громадянином Швеції, щоб 
пройти вакцинацію. Вакцинація проти COVID-19 є добровільною та 
безкоштовною. Вакцинація, найкращий спосіб знизити ризик тяжкого 
перебігу хвороби і поширення COVID-19. Навіть якщо ви вакциновані, за 
наявності симптомів слід залишатися вдома.

На сайті 1177.se можна знайти інформацію про пункти вакцинації від COVID-19.



Ввезення домашніх тварин до Швеції
Коли власник тварини прибуває на кордон разом зі своєю твариною, то 
він або вона, як i у звичайному випадку в’їзду, повиннi повідомити про це 
персонал митницi. Якщо тваринa не відповідає існуючим вимогам в’їзду, 
тоді митники звязуются з Шведською національною радою сільського 
господарства і консультуються щодо тваринu. Шведськa національнa 
радa сільського господарства попросить документацію на тварину, якщо 
така є, а також може задати власникy декілька питань, для того, щоб 
зробити правильну оцінку.
Тваринам, неперевіреними на митниці, необхідно в обовязковому 
порядку звернутися до ветеринара Якщо тварина з України знаходиться 
в Швеції, без її перевірки на кордоні співробітниками митниці, то тварину 
необхідно якомога швидше відвезти до ветеринара. Шведська 
національна рада сільського господарства бере на себе всі витрати 
повязані з візитом до ветеринара.
Відповідальний орган: Шведською національною радою сільського 
господарства.



На сайті jordbruksverket.se можна знайти 
інформацію про Ввезення домашніх тварин до 
Швеції. 
www.jordbruksverket.se/languages/english/movement-of-dogs-cats-and-ferrets

Дізнайтеся більше про дозволи на перебування на 
веб-сайті Міграційного агентства Швеції. 
www.migrationsverket.se/english/about-the-migration-agency/the-situation-in-ukraine

Важливі номери телефонів
112 

Номер екстреної допомоги у разі небезпеки для життя, майна та 
навколишнього середовища. Ті, хто вам відповість за номером 112, 

говорять шведською або англійською. За необхідності перекладача до 
розмови буде підключено третю особу.

114 14 
Телефонуйте +46 77 114 14 00 з усіх питань, що не стосуються поточних 
чи нещодавніх злочинів та інцидентів. Ті, хто вам відповість за номером 

114 14, говорять шведською або англійською.

1177 
Зателефонуйте за номером +46 771 1177 00, якщо ви або ваш родич 

захворіли, і вам потрібно проконсультуватися з медсестрою або якщо ви 
хочете отримати допомогу у відході від вашого постачальника медичних 

послуг.

Більше інформації

Як звернутися за медичною  
допомогою у випадку хвороби: 
https://www.1177.se/Ostergotland/
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