Ласкаво просимо до району Остальб
Важливу інформацію можна знайти тут:
https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-ua

Wichtige Infos:

Поштова скринька з етикеткою
Briefkasten beschriften
Будь ласка, поставте свої прізвища на дверний дзвінок і поштову скриньку,
щоб лист, який ви отримаєте, був доставлений. Дуже дякую.

Якщо вам потрібен лікар:
Wenn sie einen Arzt benötigen
Якщо ви захворіли і вам потрібно звернутися до лікаря, повідомте про це до
відділу допомоги районного офісу в Аалені за телефоном +49 7361 5031349, пані Хаузер. Після цього вам буде надіслано свідоцтво про медичне
страхування.
У екстрених випадках зверніться до лікаря та здайте листок хвороби. Він
буде її лікувати.
безкоштовна SIM-карта

Kostenlose SIM-Karten

Безкоштовні SIM-карти тепер також доступні в магазинах Telekom для
біженців з України.
На одного біженця видається одна картка. Для легітимації обов’язковою
умовою є пред’явлення дійсних українських документів, що посвідчують
особу. Причина: у Німеччині SIM-карти можуть бути доступні лише в
персоналізованій формі відповідно до законодавчих норм.
Картки активуються протягом 24 годин після видачі. SIM-карти дозволяють
телефонувати без обмежень, а використання даних також не обмежено. Всю
додаткову інформацію користувачі можуть знайти у флаєрі, який доступний у
магазинах українською, німецькою та англійською мовами.

Чому вони повинні бути вакциновані проти COVID-19 та кору?
Чому новоприбулим біженцям зазвичай слід вакцинуватися спочатку проти
COVID-19, а потім проти кору (серед іншого через Закон про захист від
кору)?
У нинішній епідеміологічній ситуації можна припустити, що ризик зараження
SARS-CoV-2 у Німеччині значно вищий, ніж на кір. Винятком може бути
спалах кору, про який стало відомо в закладах. Тому під час пандемії,
можливо, має сенс запропонувати новоприбулим біженцям зробити щеплення
від COVID-19 перед вакцинацією проти кору.
Вакцинація проти кору є живою вакциною, тому її не слід робити одночасно з
вакцинацією проти COVID-19. Вакцинацію проти кору, передбачену Законом
про захист від кору, можна зробити через 2 тижні після 2-ї дози вакцини
проти COVID-19. Крім того, першу вакцинацію проти кору можна зробити
через 14 днів після першої вакцинації проти COVID-19. Другу вакцинацію
проти COVID-19 можна знову зробити з інтервалом в 14 днів, а другу
вакцинацію проти кору – через 14 днів після 2-ї вакцинації проти COVID-19.
Діти віком до 5 років мають найвищий ризик захворіти на кір. Оскільки жодна
вакцина проти COVID-19 ще не була схвалена для цієї вікової групи, немає
жодних зіткнень із вакцинацією проти кору чи вимогами щодо вакцинації
проти кору для цієї вікової групи.

