Вітаємо Вас в Південно-чеському краї
і в нашому Центрі допомоги
Для вашого перебування в Чеській Республіці треба
пройти адміністратиний процес. Для його пришвидчення,
відкрито цей центр де поступово пройдете станції 1–6 і потім
поїдете до місця проживання.
Всю доступну інформацію до вашого проживання
знайдете на сторінках Міністерства внутрішніх справ
або на сайті Південно-чеського краю (QR коди див. нижче).
Під час терміну проживання можете використати номера
нон-стоп ліній які зроблені для українських громадян
+420 974 801 802 , +420 226 201 221.
Бажаємо Вам приємного проживання в нашому краї
і ми зробимо все для того , аби цей не легкий час ви провелиз
нами якнайкраще.

МИ РАЗОМ З ВАМИ!

Міністерство
внутрішніх справ

Південно-чеського
краю

Опис проходу через центр та окремі станції процесу реєстрації
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1
Інформація

Тут отримаєте інформаций буклет з позначенням
окремих кабінетів при переході центром. Потім
отримаєте анкету, яку треба виконати, про наявність
чи відсутність інфекційних захворювань і контактів
з інфікованою особою.

3

Житло

Тут вам надано місце проживання, якщо ще його вам
не надали.
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Звітність про
проживання іноземців

Тут з вами міграційна поліція завповнить анкету для
реєстрації вашого проживання на територія Чеської
Республіки. Зараз буде для потреби видані ввізи
з вашим фото.
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Спеціальна віза

Тут вам буде видана віза Відділенням притулку
і міграційної політики міністерства внутрішніх справ.

Якщо чекаєте на реєстрацію чи виїзд до наданого житла, маєте приготовані для вас лежаки і стільці,доступно
і в нічний час.
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Страхування
здоров‘я

Тут зробите страховку здоров‘я і вам буде надана
карта клієнта компанії Všeobecná zdravotní pojišťovnа.
Тут завершується процес реєстрації і ви можете їхати до
місця наданого проживання. Коли знаходитесь в цьому
центрі можете використати закусочну, зону відпочинку
або місце очікування.
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Місце відпочинку

Тут маєте основні, звичайні продукти. В випадку
проблем зі здоров‘ям буде надано лікування.

Тут надасте вашу виконану анкету, за результатами
якої Районна гігієнічна станція дізнається наявність
інфекцій.
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Закусочна

Інфекційі
захворювання

Місце очікування

В випадку коли є багато чекаючих на реєстрацію,
персоналем буде відкритий цей простір. В ньому
є стільці,дитячий куток,і закусочна.
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Схема допоміжного центру
та напрямок проїзду заявника
через окремі станції
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