
Федеральний уряд тимчасово послабив 
звичайні правила ввезення домашніх 

тварин. Власники повинні лише довести, що 
вони рятувались втечею з України. Причини 

і факти: Україна з огляду на сказ є так 
званою «третьою країною, яка не входить 
до переліку». Це означає, що для тварин 

потрібно подати заяву на в’їзд. Тепер 
достатньо, якщо тварини після в'їзду згодом 

будуть зареєстровані у ветеринарних 
установах.

• Пам'ятка щодо поводження із домашніми 
тваринами, привезеними з України

Домашні тварини біженців

Той, хто не поселяється в земельному 
приймальнику для біженців, а зупиняється 

приватно, наприклад, у родичів чи знайомих, має 
можливість зробити щеплення в муніципальній 

службі вакцинації або в кабінеті лікаря. Ви можете 
дізнатися, де поблизу від вас можна зробити 

щеплення на сайті: Impfen-Schuetzen-Testen.de. :
Інформація українською мовою:
Тому: вакцинація. Захист. Тести.

Профілактична вакцинація 
від коронавірусу

×Ø
Догляд за дітьми та школа
Діти та підлітки із зон військових дій в Україні 

можуть і повинні у Нижній Саксонії 
користуватися різноманітними пропозиціями 

у галузі освіти та догляду. Як і всі діти та 
молодь, юні біженці мають право на 

безкоштовний догляд, безкоштовні заняття в 
школі чи професійне навчання від держави —

в залежності від свого віку. Інформацію про 
можливості догляду за дітьми, систему освіти 

та мовну підтримку можна знайти тут:

➢ Догляд за дітьми та школа в Нижній 
Саксонії.

➢Найчастіші питання та відповіді для батьків 
з України – ДОГЛЯД ЗА ДИТИНОЮ 

ПРОТЯГОМ ДНЯ

➢Найчастіші питання та відповіді для батьків 
з України – ШКОЛА

🏃♂️

Надзвичайні ситуації
Якщо Ви потрапили в гостру надзвичайну ситуацію, 
якщо Вам погрожують або якщо ви зазнали 
насильства, негайно телефонуйте по екстрену 
допомогу з поліції за номером 110!
Телефоннa довідкова лінія "Насильство проти 
жінок" надає консультації жінкам, які зазнали 
або все ще зазнають насильства. Ви зможете 
отримати допомогу за номером 08000 116 016 та 
онлайн-консультації на www.hilfetelefon.de. Усе 
це - кількома мовами безкоштовно та анонімно.
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Informationen für Geflüchtete aus der Ukraine (Stand: 04.05.2022)
www.niedersachsen.de/ukraine

Інформація для громадян України щодо в’їзду та перебування в Німеччині

https://www.niedersachsen.de/download/182991
https://impfen-schuetzen-testen.de/uk/#start
https://www.niedersachsen.de/startseite/themen/kinderbetreuung-und-schule-209321.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/krieg_gegen_die_ukraine_angebote_und_unterstutzung_in_kitas_und_schulen_faqs/faqs_fur_eltern_aus_der_ukraine_kindertagesbetreuung/faq-ukrainer-in-kita-fur-eltern-210071.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/krieg_gegen_die_ukraine_angebote_und_unterstutzung_in_kitas_und_schulen_faqs/faqs_fur_eltern_aus_der_ukraine_allgemein_bildende_schulen/faqs-fur-eltern-aus-der-ukraine-allgemein-bildende-schulen-209709.html
http://www.hilfetelefon.de/

