
ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО МІСТА КРЕФЕЛЬД!

ЩО РОБИТИ І ДО КОГО
ЗВЕРТАТИСЯ, ЯКЩО ВИ
ПРИЇХАЛИ ДО КРЕФЕЛЬДА З
УКРАЇНИ?

Первинна реєстрац�я в Управл�нн� у справах �ноземц�в 
Пн. - Пт. 8:30 – 12:30
Пн. – Ср. 14:00 – 16:00
Чт. 14:00 - 17:30

П�д час первинної реєстрац�ї Ви отримуєте запис на оф�ц�йну
реєстрац�ю.
Ви отримаєте св�доцтво про реєстрац�ю. Пот�м, приблизно
через 6 тижн�в, Вам знову буде в�дправлене запрошення для
прибуття в оф�с Управл�ння для отримання посв�дки на
тимчасове проживання (зробленої в Берл�н�).

Вс�м, хто попередньо не був розм�щений на проживання у
приватних ос�б, п�д час 
первинної реєстрац�ї буде надане м�сце для тимчасового
проживання.

П�сля реєстрац�ї Ви отримаєте ордер на придбання та оплату
продукт�в харчування в магазинах. Кр�м того, потр�бно
написати заяву на отримання тимчасової допомоги для
прохач�в притулку (б�женц�в). Це дозволить Вам отримати
чек, який можна перевести в гот�вку в банку (Sparkasse).  За
необх�дност� Вам видадуть дов�дку для надання медичних
послуг, з якою можна звернутися за консультац�єю до л�каря. 

У м�сцях тимчасового проживання, зазвичай доводиться
самост�йно дбати про себе. У 
розпорядженн� мешканц�в є кухонн� к�мнати та кухонна
техн�ка. Там, де немає обладнаних кухонних к�мнат,
надається харчування.

У м�сцях тимчасового проживання, зазвичай перебувають
соц�альн� прац�вники, як� в�дпов�дають на запитання, а за
необх�дност� – п�дтримують та допомагають.



Консультац�ї з соц�альних питань для б�женц�в проводяться:

Caritas Flüchtlingsberatung (Кар�тас, Департамент допомоги б�женцям) Hansa-Haus, Am Hauptbahnhof 2,
Пн. - Чт. 9:00 – 16:00, Пт. 9:00 -13:00 mail: kupferschmidt@caritas-krefeld.de, тел. 02151 639532

Diakonie Migrationsberatung (Д�акон�, Департамент допомоги м�грантам), Dreikönigenstraße 48, mail:
achim-schneider@diakonie-krefeld-viersen.de, тел.: 02151 36 32 046, понад 27 рок�в 

Internationaler Bund Jugendmigrationsdienst (Інтернац�ональна сп�лка, молод�жна м�грац�йна служба)
Steinstr. 147, julia.dietsch@ib.de, тел.: 02151 978707, молодше 27 рок�в 

Flüchtlingsrat Krefeld, (Рада у справах б�женц�в м. Крефельда), Bleichpfad 15 A, mail: info@fluechtlingsrat-
krefeld.de, тел.: 02151 4123857, Вт. 12:00 – 14:00 без запису, детальна консультац�я за попередн�м записом Пн.,
Пт., 9:00 – 11:00

Bürgerinitiative Rund um St. Josef (BI) (Громадська �н�ц�атива), Corneliusstraße, 43, mail: i.huenicke@bi-
krefeld.de, тел.: 02151 843840, 01577 3717190 

Реєстрац�я д�тей шк�льного в�ку в�дбувається в Мун�ципальному Інтеграц�йному центр� за адресою: Hansastr.
32. Будь ласка, заздалег�дь запиш�ться на прийом за номерами 02151/862667, 02151/862564, 02151/86281 або
02151/862565.

Приватну квартиру можна зняти т�льки п�сля узгодження запропонованого Вам житла з м�ською
адм�н�страц�єю, в�дд�лом «Wirtschaftliche Hilfen nach dem AsylbLG». Якщо отримано дозв�л на оренду
квартири, можна подати заявку на кошти для початкового авансового внеску.

Екстрене забезпечення предметами першої необх�дност�:
Благод�йний магазин 
 fairKauf Caritas, Am Hauptbahnhof 2, Пн. - Пт. 10:00 – 18:00, 1-а субота м�сяця 10:00 – 14:00
Магазин Emmaus, Peter-Lauten-Straße 19, Вт., ср., пт. 14:00 – 18:00, Сб 10:00 – 14:00
 Дитяч� реч�: SKF –  "Sieben Sachen", Marktstr. 75, Пн. 10:00 – 12:00

Правила охорони здоров'я у зв'язку з коронав�русом (COVID-19)
Для того, щоб Ви � особи, з якими Ви контактуєте, залишалися здоровими, важливо, щоб
Ви були вакцинован� в�д коронав�русної �нфекц�ї. Вакцинац�я для Вас безкоштовна.
 М�ський центр вакцинац�ї: Seidenweberhaus, Theatherplatz 1,  Пн. – Сб. 10:00 – 13:30 та 14:00 – 18:00
Без попереднього запису � безкоштовно! 
 Центральний пункт тестування: Königstraße 192, Пн. – Сб.8:00 – 13:00 та 14:00 – 20:00, Сб. 14:00 – 18:00
Без попереднього запису � безкоштовно! Вс� �нш� центри тестування громадян також безкоштовн�!

Якщо Ви перебуваєте в прим�щенн�, Ви повинн� дотримуватися правил г�г�єни (носити маску, яка закриває рот
� н�с)! Кр�м цього, необх�дно дотримуватися так званого правила 3G (наявн�сть вакцинац�ї, дов�дки про
одужання або тесту) !

Ви можете в�дкрити банк�вський рахунок, наприклад, у Sparkasse, ф�л�ї на Ostwall 155. З ф�л�єю є домовлен�сть
про в�дкриття рахунк�в для українц�в. Будь ласка, приходьте з перекладачем.
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