














































Для підтвердження статусу щеплень 
використовуються записи в первинній 
обліковій документації:

 • «Історія розвитку дитини» (форма 
№ 112/о) (приклад форми наводить-
ся в Додатку 1, що додається);

 • «Карта профілактичних щеплень» 
(форма № 063/о, приклад форми в 
Додатку 3, що додається);

 • «Медична карта амбулаторного хво-
рого» (форма № 025/о) (далі – при-
клад форми наводиться в Додатку 
2, що додається);

 • медичні записи щодо щеплень в 
електронній системі охороні здо-
ров’я (далі - ЕСОЗ);

 • міжнародне свідоцтво про вакци-
націю;

 • Довідка про проведені щеплення;

 • інша медична документація, що 
містить відомості про проведені 
щеплення.

У разі відсутності документального 
підтвердження вакцинального статусу 
особи, яка є внутрішньо переміщеною 
особою в Україні,  або яка виїхала за 
кордон, у зв’язку  з російською зброй-
ною агресією проти України, курс ще-
плень вважається таким, що відсутній.
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Польща
Потреба Ресурс

Подача документів на отримання при-
тулку і захисту, а також інші необхідні 
послуги

Уряд Польщі / Телефон: +48 477217575, 
Електронна пошта: ukraina@udsc.gov.pl

Послуги посольства Посольство України / Телефон: +48 22 
621 39 79

В екстреному випадку Перші на місці / Телефон: 112

Послуги, пов’язані з дітьми без супро-
воду, розділенням сім’ї та іншими по-
требами захисту дітей

Дитяча гаряча лінія / Телефон: 116111

Основні послуги та гуманітарна до-
помога

УВКБ ООН: help.unhcr.org/poland/
information-for-new-arrivals-from-
ukraine

Молдова
Потреба Ресурс

Подача документів на отримання при-
тулку і захисту, а також інші необхідні 
послуги

Бюро міграції та притулку Молдови / 
Дзвінки з Молдови: 0800 015 27, Дзвінки 
з України: +373 22 820 007

Житло, інші необхідні послуги та гума-
нітарна допомога

Уряд Молдови: dopomoga.gov.md

Послуги посольства Посольство України: moldova.mfa.gov.
ua, Телефон: +373-22-58-22-84, +373-22-
58-21-51

В екстреному випадку Перші на місці / Телефон: 112

Допомога в пошуку притулку та захи-
сту

Центр міграційних адвокатів / Теле-
фон: +373 606 748 48

Послуги, пов’язані з дітьми без супро-
воду, розділенням сім’ї та іншими по-
требами захисту дітей

Дитяча гаряча лінія / Телефон: 116111

Поліція Молдови / Телефон: 112

Юридичний центр адвокатів / Телефон: 
+373 60574848



Угорщина
Потреба Ресурс

Подача документів на отримання при-
тулку і захисту, а також інші необхідні 
послуги

Уряд Угорщини / Безкоштовний теле-
фон: 06 80 310 310, мобільний телефон: 
+36 1 550 1828

Послуги посольства Посольство України / Телефон: +36-14-
22-41-20, +36-14-22-41-22, +36-14-22-41-23

В екстреному випадку Перші на місці / Телефон: 112

Основні послуги та гуманітарна до-
помога

УВКБ ООН: help.unhcr.org/hungary/uk/
help

Допомога жертвам насильства або зну-
щань

УВКБ ООН: help.unhcr.org/hungary/help/
violence

Словаччина
Потреба Ресурс

Подача документів на отримання при-
тулку і захисту, а також інші необхідні 
послуги

Уряд Словаччини: www.ukraineslovakia.
sk

Послуги посольства Посольство України: slovakia.mfa.gov.
ua/sk, тел.: +421 2/592 028 10

В екстреному випадку Перші на місці / Телефон: 112

Подача документів на отримання при-
тулку і захисту, а також інші необхідні 
послуги

МОМ: www.mic.iom.sk/en/news/758-
info-ukraine.html

Допомога, якщо ви знаходитесь у стані 
стресу чи безнадйності

ГО / Телефон: 0800 500 888, Email: 
ukrajina@ipcko.sk

Телефон довіри «Незабудка» Ліги мен-
тального здоров’я

Телефон: 0800 222 450 (13:00-21:00)

Довідкова служба Міністерства внутріш-
ніх справ Словацької республіки для от-
римання допомоги українською мовою

Телефон: +421 513 816 111, +421 259 765 111

Довідкова служба Ліги права людини Телефон: 0800 222 350

Чеська Республіка
Потреба Ресурс

Подача документів на отримання при-
тулку і захисту, а також інші необхідні 
послуги 

Уряд Чеської Республіки: www.mvcr.cz

Телефон: +420 974801802

В екстреному випадку Перші на місці / Телефон: 112

Основні послуги та гуманітарна до-
помога

УВКБ ООН: help.unhcr.org/czech/help

Юридичні, соціальні, психологічні кон-
сультації (у тому числі для дітей без 
супроводу)

НУО Допомога біженцям (OPU) / Теле-
фон: +420 730158779, +420 730158781

Загальна підтримка НУО Люди в біді (PIN) / Телефон: +420 
770600800

Румунія
Потреба Ресурс

Подача документів на отримання при-
тулку і захисту, а також інші необхідні 
послуги

Уряд Румунії: dopomoha.ro/ru

Послуги посольства Посольство України / Телефон: +40-212-
30-36-60

В екстреному випадку Перші на місці / Телефон: 112

Прикордонна поліція / Телефон: 
+40219590

Повідомте про жорстоке поводження 
з дітьми

Дитяча гаряча лінія / Телефон: 119

Основні послуги та гуманітарна до-
помога

УВКБ ООН: help.unhcr.org/romania

Джерело: ЮНІСЕФ






