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Подорожі громадським транспортом
Кожен, хто користується громадським транспортом, повинен платити за проїзд
самостійно. Для проїзду громадським транспортом потрібен дійсний квиток. Різні варіанти
квитка: проїздний, одноразовий квиток або з OV-карткою. Для отримання додаткової
інформації перевірте: Vervoerbewijzen (connexxion.nl)
Діти, які подорожують до школи громадським транспортом, повинні (разом зі своїм
волонтером) подати заявку на отримання особистої OV-картки. Це необхідно зробити до
початку нового навчального року, щоб подати заявку на передплату. Будь ласка, після
отримання особистої картки для дитини, повідомте номер персональної OV-картки на ел.
пошту oekraine@gemeentesluis.nl
Наліпка в паспорт
Служба імміграції та натуралізації (IND) видає наліпки про дозвіл на проживання українським
біженцям в рамках декількох тестових проектів. Очікується, що через кілька тижнів
розпочнеться розповсюдження наліпок із підтвердженням проживання в різних місцях по всій
країні. На даний момент результати тестових заходів досліджуються, щоб зробити процес
максимально ефективним у майбутньому. На даний момент біженці з України не можуть
самостійно записатися на прийом, щоб отримати наліпку про дозвіл на проживання.
За допомогою наліпки про дозвіл на проживання українські біженці можуть довести, що їм
дозволено залишатися та працювати в Нідерландах доти, доки діє Європейська директива про
тимчасовий захист. Наліпка розміщується в паспорті ІНД. Наліпка поки не потрібна для
законного перебування в Нідерландах, оскільки IND поблажливо ставиться до відповідного
вільного періоду. Це також стосується роботи в Нідерландах. Але з наступної осені для роботи
буде потрібно довідка про законне проживання.
Очікується, що IND зможе надати близько 1200 українцям щодня докази законного
проживання. На даний момент майже 65 тисяч українців підпадають під європейську
директиву і мають право на наліпку. Незабаром з'явиться можливість записатись на процедуру
отримання наліпки через онлайн запис. Цей процес стосується біженців з України, які
зареєстровані в муніципалітеті і, таким чином, відомі IND. Більше інформації буде надано, як
тільки планувальник для запису зустрічей буде доступний онлайн.
Працевлаштування та медичне страхування
Ви збираєтесь влаштуватися на роботу? Повідомте про це муніципалітет або своєму волонтеру.
Важливо повідомити про це, щоб ми могли перевірити ваш договір. Як тільки у вас є робота, на
вас більше не поширюється національне положення, яке стосується покриття коштів для
турботи про українців. Більше інформації можна знайти на: Uit Oekraïne - Jouw situatie Zorgverzekeringslijn
Якщо ви працюєте або збираєтеся працювати, ви повинні самостійно оформити обов’язкове
медичне страхування.
Зробіть це якомога швидше після підписання контракту!
Якщо ви працюєте, ви можете мати право на медичну допомогу. Допомога на медичне
обслуговування є відшкодуванням від уряду і призначена для сплати коштів за медичним
страхуванням.
Розмір допомоги на медичне обслуговування залежить від вашого доходу. Ви можете подати
заявку на отримання медичної допомоги використовуючи DigiD. https://www.digid.nl/en/applyor-activate-digid
Є волонтери, які спеціалізуються на тому, щоб допомогти людям отримати медичне
страхування та подати заявку на DigiD. Щоб отримати додаткову інформацію про медичне
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страхування та подати заявку на DigiD, зв’яжіться з волонтером, який вас
супроводжує, вони можуть направити вас.
Уроки голландської мови
З 5 липня кожен віком від 18 років може брати уроки нідерландської мови по вівторках. Заняття
триває три години, всього пропонується десять уроків. Останній урок 6 вересня.
Заняття відбуваються у вівторок у шкільному центрі Time-Out, Torenweidelaan 5,4501 AK в
Остбурзі.
День буде поділено на три групи:
09:00 – 12:00 Група 1
13:00 – 16:00 Група 2
18:00 – 21:00 Група 3
Чи хотіли б ви пройти курс? Тоді ми хотіли б почути, якій групі ви віддаєте перевагу. Ви можете
повідомити нас за адресою oekraine@gemeentesluis.nl. Кожна група має кімнату на 12 осіб і
повна група = повна група. Тому важливо швидко зареєструватися. Таким чином, ви впевнені у
своєму місці в группі.
Літня програма
Як і голландські діти, українські діти мають літні канікули з суботи 23 липня по неділю 4
вересня.
Ми намагаємося створити літню програму, де діти зустрічаються один-два рази на тиждень і
разом займаються веселими заняттями та активністю. Якщо у вас є якісь пропозиції щодо цієї
програми або ви хотіли б допомогти нам як волонтер у наставництві дітей, будь ласка,
повідомте нас через oekraine@gemeentesluis.nl.
Психологічна допомога
Коли ви біжите в іншу країну, ви залишаєте сім’ю та друзів, а також дім і роботу. Це важко
кожному біженцю. Іноді ви відчуваєте себе менш здоровим. Це цілком нормально. Часто ці
скарги зникають через деякий час. Іноді вам потрібна допомога, щоб знову відчути себе краще.
Більше інформації можна знайти тут: Als-je-stress-hebt-veel-denkt-en-slecht-slaapt_Oekrains.pdf
(pharos.nl)
Covid-19/Коронавірус
З середини Червня ми спостерігаємо зростання кількості заражень Covid-19/Коронавірусу. Тому
важливо дотримуватися загальних правил:
- Регулярно мийте руки
- Кашляйте і чхайте в лікоть
- Провітрюйте приміщення
- Залишайтеся вдома якщо ви маєте погане самопочуття та самостійно зробіть тестування на
коронавірус
Якщо у вас є скарги на коронавірус, вам слід провести самоперевірку. Ви можете отримати ці
тести зараз у KCC (у Гементе) в Остбурзі. Якщо самотест буде позитивним, вам доведеться
відправитися на карантин. Будь ласка, також повідомте волонтера, який вас супроводжує, якщо
у вас позитивний самотест.
Самотести також можна купити в супермаркеті або аптеці.
Більше інформації можна знайти тут: Коронавірус - Pharos
Національна програма вакцинації та профілактики
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Якщо ви зареєстровані в нашому муніципалітеті, ви автоматично включені до
національної програми вакцинації та профілактики. Ви, наприклад, отримаєте
запрошення на конкретну вакцинацію чи обстеження. Ці запрошення пов’язані з
віком. Ви не зобов’язані брати участь у профілактичних оглядах.
Обмін валют
З 15 червня 2022 року українці зможуть обміняти в Нідерландах максимум 10 000 готівкових
гривень. Це можна зробити в GWK Travelex.
Більше інформації можна знайти тут: www.refugeehelp.nl/cash

Купання в морі
Погода стає все кращою. Можливо, найближчим часом ви відвідаєте наші пляжі. Купаючись у
морі, зверніть увагу, що тут сильна течія, особливо під час відливу. Течія може бути сильною і
непередбачуваною і може застати вас зненацька. Будьте обережні під час купання у відкритих
водоймах, якщо у вас немає досвіду.
У нашому муніципалітеті є кілька пляжів, які контролюються рятувальниками.
•
•
•
•
•

Retranchement: 't Zwin між пляжними павільйонами de Zeemeeuw та de Strandloper;
Cadzand-Bad між пляжними павільйонами de Piraat та Caricole;
Nieuwvliet між пляжними павільйонами de Strandganger та de Boekanier;
Groede на пляжному павільйоні PUUR;
Breskens між пляжними павільйонами Loods Tien та 't Halve Maentje.

У цих місцях працюють рятувальники, і, також, тут ви знайдете медпункт. Прапорами
рятувальники вказують, чи безпечно перебувати в морі з рекреаційними цілями. Зони для
купання, які контролюються, позначені прапорцями на пляжі на лінії припливу. Якщо ви бачите
червоно-жовтий прапор, що майорить ліворуч і праворуч, ви перебуваєте в зоні купання під
наглядом. Зона плавання, що контролюється, позначається оранжевими буями на лінії відливу.

значення прапорів:
Червоний/жовтий: присутній рятувальник

Червоний: купання заборонено
Жовтий: плавати небезпечно
Вітровказівник: заборонені плавучі пристрої
Білий із знаком питання: знайдено загублену дитину

JOTA Йота Остбург
JOTA є ініціативою низки церков у Західному Зеувс-Фландрені і керується ентузіастамиволонтерами. Є регулярні заходи. До участі запрошуються і українці.
Порядок денний:
24 Червня о 10:00 :
24 Червня о 19:00 :

П’ятничні прогулянки
Ігровий вечір
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25 Червня з 10:00 по 12:00:

8 Липня:
12 Серпня о 14:00:

JOTA-ремонт (ми збираємося разом за чашкою
кави для спілкування, а також ви можете принести
щось, що вам необхідно відремонтувати)
Творчий день для будь-якого віку, де ми святкуємо пори року
Літня прогулянка

Дізнатись додаткову інформацію та зареєструватись на заходи можна за номером телефону
JOTA (0117) 308 154 або за поштою jota.oostburg@gmail.com.
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