
 

Перетин кордону 

 Якщо ти тікаєш від збройної російської агресії в Україні, тебе впустять до Польщі. 

 Якщо у Вас немає гарантованого місця перебування в Польщі, зверніться до найближчого 

рецепційного центра. 

 У рецепційному центрі: Ви отримаєте додаткову інформацію про Ваше перебування в 

Польщі, ми надамо Вам тимчасове житло в Польщі, Ви отримаєте гаряче харчування, напої, 

базову медичну допомогу та місце для відпочинку. 

 Якщо ви рятуєтесь від збройного конфлікту в Україні, не хвилюйтеся, що у вас немає документів 

на в’їзд до Польщі. Вас приймуть до Польщі. Візьміть зі собою найважливіші документи – 

внутрішній паспорт, закордонний паспорт (якщо він є), свідоцтва про народження дітей, які 

подорожують з вами, медичну документацію. 

 Прикордонні переходи також можна перетинати пішки. 

 Якщо ви подорожуєте з тваринами - собаки, кішки, тхори повинні мати мікрочіп і вакцинацію, 

решта (гризуни, кролики, амфібії, рептилії, декоративні водні тварини, безхребетні) без 

обмежень, але рішення буде прийнято при перетині кордону Національною податковою 

адміністрацією. 

 Рішення щодо перевезеного рухомого майна (наприклад, автомобіля) приймаються при перетині 

кордону Управлінням національних доходів. 

 Польща не має впливу на прикордонні процедури, які застосовуються при перетині українського 

кордону. 

Залишайтеся в Польщі 

 Якщо у вас немає житла в Польщі, ви отримаєте необхідну інформацію в пунктах прийому біля 

кордону. 

 Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України. 

 Ви маєте доступ до польської медичної допомоги.  

 Якщо ви вже перебуваєте в Польщі, не турбуйтеся про закінчення вашого законного 

перебування. Ми подбаємо про те, щоб ваше легальне перебування було продовжено. 

 Примітка: реєстрація на стійці реєстрації не є обов’язковою. 

Інформація 

 Якщо ви не знайшли потрібну інформацію, телефонуйте на гарячу лінію: +48 47 721 75 75. 

 Якщо вам потрібна інформація про детальні правила перетину кордону, звертайтеся до 

прикордонної служби: +48 82 568 51 19. 

 Гаряча лінія для громадян Польщі та власників Карти поляка, які проживають в Україні: +48 22 

523 88 80. 

 У найбільших містах Польщі є інформаційні пункти та телефони довіри. 



Медична допомога громадянам України 

Громадянинові України, що прибув до Польщі у зв’язку з військовою агресією Росії на території 

Україні, та який звернувся до сімейного лікаря, спеціалізованої клініки чи до лікарні за допомогою у 

вирішенні проблем зі здоров’ям, має бути надана відповідна медична допомога. 

ВАЖЛИВО! 

Це стосується громадянина України, який має у проїзному документі посвідчення, видане 

Прикордонною Службою Республіки Польща, або відбиток штампа Прикордонної Служби Республіки 

Польща, що підтверджує легальне перебування на території Республіки Польща, після перетину 

кордону пізніше 24 лютого 2022 року, у зв’язку зі збройним конфліктом на території України. 

Положення стосуватимуться медичних закладів, які уклали договори з Національним Фондом Здоров’я. 

Зміни в законодавстві почнуть діяти заднім числом від 24 лютого 2022 року. 

Послуги, надані громадянам України, будуть розраховані Національним Фондом Здоров’я 

Телеплатформа першого контакту 
Починаючи з сьогоднішнього дня, у нічний час, на вихідних і в свята, тобто тоді, коли не працюють 

заклади первинної медичної допомоги, ви отримаєте професійну медичну допомогу по телефону. Для 

цього зателефонуйте на Телеплатформу за номером 800 137 200 або заповніть формуляр.  У рамках 

Телеплатформи першого контакту ви отримаєте: 

 медичну консультацію 

 електронний рецепт 

 електронне направлення до лікаря 

 електронний лікарняний 

 направлення на тест на SARS-COV-2 

Телеплатформа першого контакту доступна:з понеділка до п’ятниці з 18:00 до 8:00 наступного дня 

по суботах і неділях та в інші дні, які за законодавством є вихідними, з 8:00 до 8:00 наступного дня 

Вакцинація проти Covid-19 іноземців – громадян України 

 Міністр охорони здоров'я надає можливість вакцинації іноземцям – громадянам України, в 

рамках Національної програми вакцинації проти Covid-19.  

 Умовою набуття права на вакцинацію є наявність документа, що посвідчує особу. Таким 

документом являється: паспорт громадянина Україна, закордонний паспорт та тимчасове 

посвідчення особи іноземця - TZTC. 

 Лікар має право і повинен видати направлення на вакцинацію через додаток gabinet.gov.pl. 

виписуючи направлення, в графі «дані пацієнта» потрібно вибрати «інший код» (замість «Номер 

PESEL») і ввести номер документа, яким користується іноземець, який має право на вакцинацію. 

 Важливо, щоб на кожному етапі процесу вакцинації іноземець користувався одним і тим же 

документом, що посвідчує особу, яким він користувався під час видачі електронного 

направлення. 

 Рекомендована вакцина – це вакцина Vaccine Janssen J & J (одноразова вакцина) для людей 

старше 18 років. У рекомендованих схемах вакцинації можна використовувати й інші препарати, 

доступні в рамках Національної програми вакцинації проти Covid-19. 

 Щодо осіб віком до 18 років, які мають право на вакцинацію (діти та підлітки), слід 

використовувати мРНК-вакцини. У разі продовження розпочатої схеми вакцинації, 

повідомляємо, що вона повинна проводитися за правилами, про які МОЗ повідомляє пункти 

вакцинації, і які діють в даний час в рамках Національної програми вакцинації. 

 


