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Шановний пацієнт, шановна пацієнтко,
Ви були на прийомі у лікаря в Берліні, бо Вам була потрібна медична допомога, хоч у
Вас ще немає медичного страхування.
Для того, щоб у майбутньому Ви могли ходити на прийом до лікаря та отримувати
медичну допомогу, Вам потрібна медична страхівка, яка покриває кошти на лікування.
Лише за наявності медичної страхівки, Вам гарантовані лікування, операції, терапія,
необхідні медикаменти та допоміжні засоби.
Якщо Ви вже маєте дозвіл на перебування за § 24, зверніться за соціальною
допомогою та з питання медичної страхівки до Джобцентру.
Якщо у Вас ще немає дозволу на перебування, Вам слід зарєєструватися в Берліні або
в іншій федеральній землі як біженець: після реєстрації Ви матимете право на медичну
страхівку, а також соціальну допомогу та дозвіл на працю.
Реєстрація в Берліні
В Берліні реєстрація прибулих з України відбувається в Ukraine Ankunftszentrum
Tegel (UA TXL).
Зарєструватися можна без попереднього запису. Як добратися:
www.service.berlin.de/standort/330887/
У Центрі прибуття перевіряють, чи є передумови для того, щоб Ви залишились у
Берліні. Якщо таких передумов немає, Вас відправлять для реєстрації в іншу
федеральну землю. Якщо стан Вашого здоров‘я це дозволяє. Якщо буде прийнято
рішення залишити Вас у Берліні, Вас зареєструють у Центрі прибуття. Тоді Вам треба
буде звернутися до відділу соціального забезпечення у Вашому районі, відділ
соціального забезпечення подасть заяву до медичної страхової компанії.
У Центрі прибуття до Ваших послуг лікарі та соціальні працівники. Там Вам у разі
потреби нададуть медичну допомогу. Візьміть з собою всі документи, які можуть
допомогти простежити історію Вашої хвороби, стан Вашого здоров‘я, а також,
необхідне лікування або терапію. Це можуть бути Ваші медичні картки, лікарські
заключення, виписки з лікарні або рецепти із зазначеними ліками або допоміжними
засобами, як-от бандажі, ролятори і т.і. Ця інформація допоможе лікарям оцінити cnfz
Вашого здоров‘я та надати необхідну медичну допомогу.

Як причини можуть підставою для залишення Вас у Берліні?







тісні сімейні зв‘зки;
якщо в Берліні живе Ваш чоловік/дружина або партнер/партнерка;
Ви маєте підтвердження від роботодавця, вузу чи коледжу в Берліні;
підтвердження про можливість довгострокового перебування у Берліні мінімум
на шість місяців (довідка про реєстрацію або довідка від власника квартири, або
бестроковий договір оренди на житло)
особливі потреби (наприклад, Ви не можете подорожувати за станом здоров‘я)

Важливо знати:





якщо Ви приїхали з рідними, Вас не будуть розділяти. Вас розподілять всіх
разом. Тому важливо, щоб у Центр прибуття на реєстрацію прийшли всі члени
родини;
візьміть з собою Ваші особисті документи та весь Ваш багаж;
в Центрі прибуття є перекладачі. Вам непотрібно когось приводити зі собою.

Якщо Вас розподілять в іншу федеральну землю:



Вас безкоштовно завезуть туди автобусом. Ви також можете добратися туди
самостійно, наприклад, на власному автомобілі чи громадським транспортом;
у федеральній землі, в яку Вас розподілили, Вас зареєструють, нададуть житло.
Там Ви зможете подати документи на отримання дозволу на працю, на
отримання соціальних виплат та медичне страхування.

Більше інформації тут:
www.berlin.de/ukraine
www.arbeitsagentur.de/ukraine
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