Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD
Staatssekretariat für Migration SEM
Stabsbereich Information und Kommunikation

Версія 1.0, 12.04.2022

Інформація щодо проживання у Швейцарії із захисним статусом S
Ви подали запит у Швейцарії про надання тимчасового захисту та вже
отримали захисний статус S або незабаром отримаєте його. Щоб Ви могли
дати собі раду у Швейцарії, далі знайдете деяку корисну інформацію про
проживання у Швейцарії.
Швейцарія – це федеративна держава. Процедура
отримання Вами захисного статусу S проводиться
федеральним урядом, Державною службою з питань
міграції SEM. З рішенням про надання захисного статусу S
Федералізм SEM передає Вас одному з 26 кантонів. Ви будете
проживати в цьому кантоні, і цей кантон буде відповідати за
врегулювання багатьох аспектів Вашого проживання у
Швейцарії. Тому, якщо у Вас виникатимуть питання, Ви
повинні звертатися до відповідних служб свого кантону.
У рамках процедури отримання захисного статусу S SEM
виділяє Вам житло (це може також бути Вами надана адреса
приватного
проживання).
Важливо:
Будь
ласка,
залишайтеся там проживати до отримання захисного
статусу S. Це надзвичайно важливо для того, щоб у SEM
була можливість опрацювати Ваш запит про надання
Зміна адреси тимчасового захисту та надіслати Вам повідомлення про
захисний статус S. Якщо зміна адреси проживання
проживання
терміново необхідна (наприклад, Ви відчуваєте загрозу
своєму життю), отримайте згоду в SEM.
Якщо Ви хочете після отримання захисного статусу S
змінити адресу проживання, Вам потрібно враховувати таке:
Ви не можете вільно вибирати Ваше місце проживання у
Швейцарії. По суті, Ви змушені жити в тому кантоні, якому
були передані. Детальнішу інформацію Ви знайдете тут: QRCode.
Із захисним статусом S Ви можете відразу почати
працювати. Однак Ваша оплачувана робоча діяльність
потребує дозволу. Ви не зобов’язані працювати в тому
кантоні, у якому проживаєте.
У випадку, якщо Ви отримали роботу, роботодавець
зобов’язаний перед початком роботи подати відповідну
Робоча заяву на дозвіл у кантоні, де Ви будете працювати. Кантон
діяльність перевіряє, чи дотримані чинні умови стосовно заробітної
плати та умов роботи.
У випадку самозайнятості особа із захисним статусом S
зобов’язана самостійно подати заяву на отримання дозволу
на роботу в кантоні, у якому буде працювати. Кантон
перевіряє, чи дотримані фінансові та експлуатаційні вимоги
до запланованої діяльності.

кантональні органи
влади

Далі
інформації

Якщо Ви працюєте на іноземного роботодавця здому
(наприклад, на попереднього роботодавця в рідній країні)
або продовжуєте займатися попередньою самзайнятістю,
яка не стосується Швейцарії, Вам не потрібно мати дозвіл
на роботу.

працевлаштування

Особи із захисним статусом S, які шукають роботу, можуть
зареєструватися у громадській службі з працевлаштування
та отримати допомогу в пошуку роботи.
Якщо Ви не можете самостійно себе забезпечувати, то
отримаєте соціальну допомогу від кантону, якому були
передані. Соціальна допомога покриває основні потреби
Соціальна повсякденного життя у Швейцарії. Соціальна допомога може
допомога надаватися в натуральній формі (житло, продукти
харчування, засоби гігієни, т.п.) та/або в грошовій формі. За
оформлення соціальної допомоги відповідає кантон.

SODK

Додаткову інформацію Ви знайдете на Сайті SODK та у
відповідному кантоні.
Обов’язкова шкільна освіта
Щодо відвідання школи вашими дітьми зверніться до
муніципального управління за Вашим місцем проживання.

Swissuniversities

Вищі школи
Для допуску на навчання у вищій школі чинні правила
прийому до відповідної вищої школи. Додаткову інформацію
Ви знайдете на сайті www.swissuniversities.ch.

Шкільна / Базова професійна освіта
Освіта Початок здобуття базової професійної освіти потребує
дозволу (див. «Робоча діяльність»). Доступ до освітніх
пропозицій, які готують до вступу для здобуття базової
професійної освіти, не потребує дозволу. До них належить,
наприклад, інтегративне попереднє навчання (INVOL).

консультування
щодо кар'єри

Якщо Вам потрібна подальша інформація стосовно доступу
до базової професійної освіти або до вищих шкіл щодо
визнання дипломів або щодо інших тем, які стосуються
освіти, Ви можете звернутися до місцевої консультативної
служби
з
навчання,
професії
та
кар’єри
(www.berufsberatung.ch).
інтеграція

Мовні курси та
інші пропозиції
підтримки

Особи із захисним статусом S мають доступ до
різноманітних пропозицій підтримки. До них належать,
зокрема, мовні курси. Інтеграційний відділ Вашого кантону
проживання повідомить Вас про існуючі пропозиції.

Із захисним статусом S, з дати подання запиту про надання
Охорона захисного статусу S, вашим кантоном Вам надається
здоров’я медичне страхування та страхування від нещасного
випадку.
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З медичним страхуванням у Вас є доступ до лікарів та
лікарень у Швейцарії. Дізнайтеся у Вашому кантоні, до яких
лікарів Вам можна звертатися. Якщо можете, зачекайте з
візитами до лікаря, поки Ви отримаєте рішення стосовно
захисного статусу S та додаткові інформації від Вашого
кантону стосовно медичного страхування. Якщо у Вас у цей
час виникне гостра медична проблема, зверніться до таких
служб:
-

у небезпечних для життя надзвичайних ситуаціях:
невідкладна
допомога
(144) або відділення
невідкладної допомоги в лікарні
у ситуаціях, які не несуть загрози життю

Далі
інформації

Ліки, які були виписані лікарем та на які у Вас є офіційний
рецепт,
в
основному
покриваються
медичним
страхуванням. Ліки Ви можете отримати в аптеці.
Дізнайтеся більше про охорону здоров’я у Швейцарії:
https://www.migesplus.ch/en/topics/ukraine
Далі інформації

Пересування в
межах
Швейцарії

Ви можете вільно пересуватися в межах Швейцарії. До 31
травня 2022 Ви маєте право безкоштовно користуватися
громадським транспортом у другому класі. Інформація щодо
біженців з України - Alliance SwissPass
З моменту отримання захисного статусу S Ви маєте право

Пересування за
виїжджати з та знову в’їжджати до Швейцарії. Будь-ласка,
межами дізнайтеся в компетентного органу за кордоном про умови
Швейцарії в’їзду, які діють для Вас.

Ви подорожуєте з собаками або котами? Ці тварини можуть
захворіти сказом, тому при в’їзді до Швейцарії діють
спеціальні правила. При в’їзді до Швейцарії Ви зобов’язані
зареєструвати ваших тварин та вказати, чи вони мають
щеплення проти сказу. Для цього заповніть, будь ласка,
офіційний бланк форму звітності та надішліть його на адресу
Домашні petsukraine@blv.admin.ch. Ветеринарна служба повідомить
тварини Вам, чи потрібні додаткові заходи.

форма звітності

Далі інформації

Ви подорожуєте з домашньою птицею, копитними чи
кігтистими тваринами? Через високий епідемічний ризик
в’їзд до Швейцарії з цими тваринами заборонений. Будь
ласка, негайно зверніться до ветеринарних органів Вашого
місцезнаходження.
Ви хочете забрати Вашу сім’ю до Швейцарії?
У випадку, коли членами Вашої сім’ї є біженці, які звільнені
Воз’єднання від візового режиму (наприклад, громадяни України з
сім’ї біометричним паспортом), вони мають право в’їжджати до
Швейцарії і тут самостійно подати запит на отримання
статусу S. Якщо членами Вашої сім’ї є біженці, які
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потребують
візи,
вони
можуть
звернутися
Представництва Швейцарії за кордоном.

до

Вас примушують робити щось, чого Ви не хочете робити?
За Вами стежать та Вас контролюють? Вам погрожують
або застосовують насилля? Вас обмежують у пересуванні?
Якщо Ви відчуваєте, що Вас це стосується, зверніться
негайно до органів влади, щоб отримати допомогу:

Підозра на
торгівлю
людьми та інші
форми
насилля



У федеральних центрах притулку (BAZ)
Зверніться до охоронців або обслуговуючого
персонал у BAZ.



У кантонах
Допомога потерпілим у Швейцарії – Інформація
українською мовою



підтримка
постраждалих

Далі інформації

У разі надзвичайної ситуації
Поліція: 117
Швидка допомога / Медичний корпус: 144

Додаткову інформацію та пораду Ви знайдете за адресою:
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/asyl/menschenhandel
/kampagne.html#accordion1649674141644
Далі інформації

жертвою або
Свідки
військових
злочинів

У зв’язку з даним конфліктом Ви стали в Україні жертвою або
свідком військового злочину? Ви маєте докази (наприклад,
документи, фото, відео чи інші файли) таких подій? Тоді
зв’яжіться, будь ласка, з Федеральним управлінням поліції
fedpol.
Державна служба з питань міграції SEM
Відповіді і питання, які часто виникають, Ви знайдете на:
www.sem.admin.ch  Das SEM  aktuelle Themen 
Інформація для осіб з України, що потребують захисту

SEM

Телефон довіри Україна:
ukraine@sem.admin.ch або +41 (0)58 465 99 11
Кантональна влада
Інформацію щодо органів влади в окремих кантонах Ви
отримаєте, відсканувавши QR код.

кантональні органи
влади

Важливі
адреси та Українське посольство у Швейцарії
контакти Feldeggweg 5
3005 Bern
Teл.: 031 352 23 16
Сайт: https://switzerland.mfa.gov.ua/

Посольство

Номери екстрених служб
Поліція: 117
Швидка допомога / Медичний корпус: 144
Пожежна охорона: 118
Допомога при отруєннях: 145

4/4

