
          

 

Телефонуйте за номером невідкладної допомоги 112, якщо ви або людина поруч:  
o погано почуваєтеся або поранені такою мірою, що ваше життя в небезпеці або ви відчуваєте загрозу життю  
o потребуєте невідкладної допомоги швидкої допомоги, поліції, пожежної охорони або морської рятувальної 

служби 
 

o Телефонуйте за номером 112 виключно у невідкладних випадках. У кризових ситуаціях багато людей хочуть отримати 
інформацію. Не телефонуйте за номером 112, щоб поставити питання . Державні органи вас проінформують 
www.alarmcentralen.ax  www.kris.ax 

 

Вітаємо на Аландських островах 
  

Ви подали заяву на отримання тимчасового захисту. З актуальною інформацією щодо надання посвідки на проживання та 
правил, що стосуються осіб, які виїхали з України та звертаються по надання тимчасового захисту, ви можете ознайомитися на 
сайті Міграційної служби Фінляндії www.migri.fi.  
 
Після того, як ви подали заявку на тимчасового захист, вам буде дозволено працювати. Якщо роботодавець матиме запитання 
щодо вашого права на роботу, ви можете порадити йому зателефонувати до Міграційної служби за контактним номером для 
роботодавців +358 295 419 602. 

 
Наразі особи, які подають заяву на надання тимчасового захисту на Аландських островах, реєструються у тимчасовому 
поселенні для біженців Пансіо (Турку). Якщо ви маєте питання щодо обслуговування або зміни житла, ви завжди 
можете звернутися до адміністрації вашого поселення. Тел: +358 2 27 64 111, e-mail: vok.turku@redcross.fi. Ви отримаєте 
бланк заяви на отримання грошової допомоги. Бланк буде надіслано на адресу вашої реєстрації/адресу, надану вами 
адміністрації з поселення. Бланк заяви ви також можете знайти на сайті інформаційного бюро Kompassen.  

 
Червоний Хрест  Маєте нагальну потребу в житлі? Для осіб, які втекли від війни Червоний Хрест проводить дружню 

діяльність і організовує екстрене поселення, якщо така потреба є. Екстрене поселення узгоджується із 
черговою соціальною службою, зокрема Соціальною службою комун (KST).  

 Адреса: Вестра Еспланадґатан 5 
Телефон:  +358 40 67 41 040  
Електронна пошта: aland@redcross.fi 

 
«Компассен» Хочете дізнатися більше про Аландські острови? www.kompassen.ax  

Адреса: Стюрмансґатан 1, Марієгамн 
Електронна пошта: info@kompassen.ax 
Телефон:  +358 18 531641 

 
Медична                 Особи, яким було надано тимчасовий захист, мають таке саме право на медичну 

    допомога            допомогу, як і інші мешканці Аландських островів. Управління охорони здоров’я Аландських 
                                       островів (ÅHS) пропонує первинну та спеціалізовану допомогу: www.ahs.ax  
                                       Телефонний комутатор: +358 18 5355.  
                                       Довідкова інформація про медичне обслуговування: +358 18 538 500  

На Аландських островах є дві поліклініки : 
1. Поліклініка у Марієгамн: Докторсвеґен 1, Телефон: +358 18 538 500 
2. Поліклініка у Ґудбю: фон Кнорінґсвеґен 1, Телефон: +358 18 535 819 

 
Соціальна       Особи, яким було надано тимчасовий захист, мають право на необхідні соціальні послуги та  
допомога                отримання грошової допомоги від свого поселення (див. контакти вище).  

Окрім соціальних послуг при поселенні, Соціальна служба комун (KST) відповідає також за чергову 
соціальну службу та надання захисту для дітей на Аландських островах: www.kst.ax 

  Адреса:  Скарпансвеґен 30, Марієгамн 
Телефон: +358 18 532 800, в будні дні з 8 і до 16 год. 
Чергова соціальна служба: +358 18 12200, в позаробочий час (тільки для нагальних питань) 

 
Догляд та                Діти мають право на догляд та навчання у школі. Зверніться до комуни, у якій ви проживаєте. 
школа                      Аландські острови діляться на 16 комун. 

 
     AMS           Шукаєте роботу або заклад освіти? www.ams.ax  

Адреса: Нюґатан 5, Марієгамн 

Телефон: +358 18 25 501 
 

Податкова Перед влаштуванням на роботу вам необхідно отримати податкову картку: www.skatt.fi.     
     картка                     Адреса: Державне відомство, Торґґатан 16B 
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