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ВИ ПЕРЕТНУЛИ КОРДОН
Тепер ви в безпеці. Що далі?
Ми підготували для вас цілодобову гарячу лінію в Любліні. Будь
ласка, зателефонуйте нам, якщо вам потрібна будь-яка допомога,

+48 533 391 569
Обов’язково залишайте цей номер на майбутнє!
Польський уряд та організації організовують для вас допомогу БЕЗКОШТОВНО. Підготовлено БЕЗКОШТОВНО: транспорт, проживання, харчування, юридична та психологічна допомога. Якщо хтось вам щось пропонує і хоче за це грошей, не користуйтеся такими пропозиціями! Подбайте про свою безпеку та безпеку
ваших дітей, користуйтеся лише офіційною інфраструктурою.
Хтось на прикордонній/залізничній станції пропонує мені швидкий транспорт, чи можу я ним скористатися? Абсолютно ні. Не сідайте в приватні автомобілі невідомих! Вони можуть стояти біля кордону, на
автобусному чи залізничному вокзалі. Ми знаємо, що ви втомилися, але це може бути небезпечним. Зателефонуйте нам щодо транспорту по Любліну. Наші водії перевірені і підтверджені, і ми гарантуємо, що ви
безпечно досягнете пункту призначення. Уряд гарантує безкоштовний залізничний та автобусний транспорт, деталі тут: +48 533 391 569
Я сіла у машину з незнайомим водієм. Він поводиться дивно, я стурбована. Що тепер? Спробуйте записати реєстраційний номер і відправити його рідним. На найближчій заправці, сходіть в туалет і зателефонуйте на нашу гарячу лінію. Ви отримаєте допомогу і підтримку: +48 533 391 569
Хтось мав приїхати і забрати мене на кордоні, але людина мовчить або каже, що буде за кілка годин. Що
тепер? Запитайте прикордонника про транспортування до найближчого пункту приймальні. Це безкоштовні та безпечні автобуси. Там ви отримаєте гарячу їжу, напої та притулок. Скористайтеся перевагами
безкоштовних поїздів. Зараз українці їздять в Польщі безкоштовно!
Знайомий/а знайомого/ї запропонував/ала мені роботу по телефону. Я просто маю приїхати за вказаною
адресою. Не довіряйте таким пропозиціям, термінова робота зараз не потрібна. Перш за все, знайдіть безпечне місце, буде час для формальностей і роботи.
Я отримав пропозицію про роботу та проживання від далекого друга, він хоче взяти мої документи, щоб
вони були з ним у безпеці. Не погоджуйтеся на це взагалі, завжди тримайте документи при собі. Ніхто не
має права відбирати їх у вас або тиснути на вас би ви їх віддали.
Я бачу, що на прикордонній/залізничній станції є неповнолітня дитина без супроводу. Я не можу піклуватися про неї. Пройдіть до прикордонника, волонтера, міліціонера або міської охорони і повідомте, що
дитина знаходиться без супроводу. Вони знають, що робити, і подбають про неї. Ви точно втомилися, але
не будьте байдужими. Захистимо дітей.
Моя дитина хвора. У мене немає грошей на лікарів. Що тепер? Якщо ви на кордоні, повідомте про це прикордонника або волонтера. У кожній точці реєстрації є лікарі, які надають допомогу. Якщо ви за містом,
зателефонуйте нам за номером екстреної допомоги: 112
Телефонуйте до Фонду протидії торгівлі людьми
та рабству La Strada:

+48 605 687 750 або: +48 533 391 569

