
Ласкаво просимо до Стрьомстаду! 

Нам боляче спостерігати за тим, що коїться в Україні і дуже жаль, що 
Вам довелося тікати зі своєї країни. Сподіваємося, що Вам у нас буде 
добре. 
 
Що зараз? 
Ви отримаєте кімнату чи місце у кімнаті у житловому приміщенні у 
Стрьомстаді. У приміщенні є ліжко, туалет, душ та можливість готувати 
їжу.  
 
Ви захворіли? 
Якщо Ви або хтось із Ваших близьких захворіли, повідомте когось із 
співробітників, які Вас приймали або влаштовували. 
 
Вакцинація проти covid – 19 
Якщо ви не повністю вакциновані проти covid-19, регіон Вестра 
Йоталанд пропонує вам безкоштовну вакцинацію.  
 
Ви з домашньою твариною? 
Ваша домашня тварина не може знаходитись з Вами у помешканні, де 
проживає кілька осіб. Натомість тварина повинна знаходитись у 
пансионаті для тварин. Незалежно від того чи ви живете у гуртожитку, 
у знайомих чи у швецькій родині, важливо, щоб ваша домашня 
тваринка була здорова. Якщо вона не пройшла контроль на швецькій 
митниці, Вам необхідно звернутися до ветеринара, щоб отримати 
довідку про стан здоров’я тварини. Швецьке управління сільського 
господарства оплачує візит до ветеринара.  
 
Що далі? 
Ми допоможемо Вам налагодити нормальне повсякденне життя 
наскільки це можливо. Ми допоможемо отримати медичну допомогу 
та розібратись як функціонує шведське суспільство. Згодом ми 
можемо надати підтримку у пошуку роботи чи навчання. Якщо у Вас є 
діти, вони можуть ходити до дошкільного закладу чи до школи. 

 
Більше інформації про життя у Швеції у статусі біженця можна знайти 
на сайтах: 
www.migrationsverket.se/english  
www.informationsverige.se/en 

Стрьомстад знаходиться 

неподалік норвезького 

кордону. Найближчі великі 

міста: друге за величиною 

місто Швеції Гетеборг та 

столиця Норвегії Осло. 

 

За прийом біженців до Швеції 

відповідає Шведська 

міграційна служба. 

Номер телефону:  

0771-235 235 

Інформацію для прибулих до 

Швеції також можна знайти на 

сайті migrationsverket.se 

 

За охорону здоров’я відповідає 

Регіон Вестра Йоталанд.  

У разі необхідності 

невідкладної медичної 

допомоги телефонуйте за 

номером 112. Інформація про 

медичну допомогу є на сайті 

www.1177.se. Можна також 

зателефонувати в медичну 

довідку за номером телефону: 

1177 

 

Якщо Вам терміново потрібно 

звернутися до поліції, 

телефонуйте за номером 112 

 

Муніципалітет міста 

Стрьомстад відповідає за 

школу, догляд за людьми 

похилого віку, 

загальногромадське 

планування, культуру, дозвілля 

та інше. 

www.stromstad.se 

Номер телефону: 0526-190 00  
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