Інформація для біженців з України
Незареєстрований український біженець (без приймаючої родини)
Українські біженці, які не проживають з приймаючою сім’єю в соціальному регіоні Ольтен і
ще не зареєструвалися, повинні зареєструватися в центрі прийому в Базелі, де вони також
знайдуть, що поїсти та зупинитися на першу ніч.
Адреса: Freiburgerstrasse 50, 4057 Базель
Як дістатися: поїздом з Ольтена до Basel Hauptbahnhof, потім трамваєм 2 з Basel
Hauptbahnhof (напрям Eglisee) до Basel Bad Bahnhof, потім автобусом 36 (напрямок
Kleinhünigen) з Basel Bad. Залізничний вокзал до Hochbergstrasse. Потім пройдіться до
центру прийому гостей за адресою Freiburgstrasse 50 за адресою 4057 Basel.
Українські біженці можуть безкоштовно користуватися SBB (потягом, трамваєм, автобусом)
з українським паспортом або ID-карткою.
Українські біженці реєструються в центрі прийому та приписуються до кантону, який
тимчасово розміщує українських біженців у кантональному транзитному центрі. Звідти
українські біженці незабаром будуть розміщені в квартирах у муніципалітеті в кантоні
Solothurn (Золотурн). Українські біженці фінансово підтримуються відділом соціальної
допомоги відповідального муніципалітету і отримують там необхідну підтримку. Тоді дітей
зарахують до школи якомога швидше.

S статус у приймаючій родині
Люди, які проживають у приймаючій сім’ї та ще не зареєстровані, можуть зареєструватися
онлайн за посиланням нижче.
https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/asyl/gesuch-schutzstatuss.pdf.download.pdf/gesuch-schutzstatus-s-d.pdf
Після онлайн-реєстрації ви отримаєте підтвердження отримання запиту реєстрації на
електронну пошту.

Важлива інформація
Медичне страхування:
Особи, які зареєструвалися в SEM, забезпечуються медичним страхуванням у
закріпленому кантоні в рамках колективного страхування (Visana).
Здоров'я:
Важливо, щоб ви знайшли лікаря загальної практики якомога швидше після прибуття в
Ольтен.
Домашні тварини:
Важливо, щоб тварини були оглянуті ветеринаром якомога швидше, а також зроблені
необхідні щеплення (наприклад, від сказу).
COVID 19:
Зараз у Швейцарії вакцинація безкоштовна. Зробити щеплення можна в таких місцях:

Аптека TopPharm на Kreuz:
Saner Apotheke AG
Центральна аптека
Центр вакцинації Trimbach

https://saner-apotheke.ch/coronavirus/covid-19-impfung/
062 212 90 80
https://covid19.impf-check.ch/

Реєстрація на соціальну допомогу
Записатися на соціальну допомогу можна за телефоном 062 206 12 19. Після цього вам
буде призначено прийом для первинної консультації.
На первинну консультацію необхідно мати з собою такі документи/документи:
- Підтвердження реєстрації для статусу S (по електронній пошті або в паперовій формі)
- Копія паспорта/посвідчення особи України
- Ім'я та адреса, включаючи номер телефону/пошту від приймаючої родини
- Якщо гроші не виплачуються готівкою, а виплачуються приймаючій родині - реквізити
поштового або банківського рахунку (IBAN)
Під час першої співбесіди подаються на підпис і обговорюються різні документи. Перший
документ містить права та обов’язки, які мають одержувачі соціальної допомоги, а другий
документ – довіреність медичних страхових компаній.
Контакти з іншими українцями в Ольтені та області
Якщо ви хочете зв’язатися з іншими українцями та людьми, які пропонують свою допомогу
в регіоні Олтен, є чат-група Whatsapp. Тут ви можете задати свої запитання та попросити
про допомогу чи інформацію.

Безкоштовні SIM-карти від Swisscom
Swisscom пропонує безкоштовну послугу людям, яким довелося втекти через напад на
Україну. Обов’язкова умова: у вас є дозвіл на проживання в Швейцарії S або ви збираєтеся
подати заявку на його отримання. Вам не менше 18 років.
1. Відвідайте один з наших магазинів Swisscom
2. Підготуйте документ, що посвідчує особу
3. Отримайте швейцарську SIM-карту. Тепер ви можете здійснювати необмежену кількість
дзвінків і серфінг у Швейцарії. включає необмежений телефонний зв’язок і SMS у

Швейцарії, в ЄС/Західну Європу, а також у Білорусь, Україну, Росію та необмежений
серфінг у Швейцарії для звичайного особистого користування.

https://www.swisscom.ch/de/privatkunden/ukraine.html

