
Уважаемые граждане Украины!

Вы сегодня прибыли на новое место проживания. Мы хотели бы вам 
объяснить, куда вы можете обратиться по вопросам оказания медицинской 
помощи.
В Нидерландах почти у всех есть семейный врач. Семейный врач знает 
пациента, членов его семьи, а также их болезни. Семейный врач ─ первое 
контактное лицо по всем вопросам физического и психического здоровья. 
Дополнительную информацию о семейном враче можно найти на указанных 
ниже сайтах.

  https://gpinfo.nl/1-dutch-healthcare 
 https://gpinfo.nl/dutch-healthcare/gp-care 

Ниже приводим самые важные рекомендации:
1. Медицинская помощь в Нидерландах предоставляется по 
предварительной записи на прием врача. Если есть опасность для жизни, 
вызвать скорую помощь можно по телефону 112.

2. Лекарства доступны только по рецепту врача. После назначения 
медицинского препарата ваш рецепт будет отправлен в электронном виде в 
аптеку, где вы сможете его получить.

3. Рекомендуем вам зарегистрироваться (как пациент) у семейного врача, 
кабинет которого расположен недалеко от дома. Такие кабинеты находятся 
всегда в жилых районах. Для регистрации достаточно позвонить или зайти в 
кабинет врача лично.  Все врачебные кабинеты открыты с понедельника по 
пятницу с 8:00 до 17:00.

4. Если вам нужна срочная помощь семейного врача после 17:00, можно 
обратиться на врачебный пост (только для экстренных случаев):

Regio Maastricht – Heuvelland  043-3877777

5. В приложении вы найдете список врачебных кабинетов в Южном 
Лимбурге. Вы можете записаться на прием в один из таких 
кабинетов. Советуем вам всегда обращаться к одному и тому же 
врачу (в один и тот же кабинет).

6. Если вам требуется лечение в больнице, необходимо сначала 
обратиться в кабинет семейного врача. Он оценит ваше состояние 
здоровья и при необходимости направит вас в больницу.

С уважением,
Организация семейных врачей Южного Лимбурга



Шановні громадяни України! 

Ви сьогодні прибули на нове місце проживання. Ми хотіли б вам пояснити, 
куди ви можете звернутися з питань надання медичної допомоги. У 
Нідерландах майже всі мають сімейного лікаря. Сімейний лікар знає 
пацієнта, членів його сім'ї, а також їхні хвороби. Сімейний лікар - перша 
контактна особа з усіх питань фізичного та психічного здоров'я. Додаткову 
інформацію про сімейного лікаря можна знайти на наведених нижче сайтах.

  https://gpinfo.nl/1-dutch-healthcare 

 https://gpinfo.nl/dutch-healthcare/gp-care 

Нижче наводимо найважливіші рекомендації:

1. Медична допомога в Нідерландах надається за попереднім записом на 
прийом лікаря. Якщо є небезпека для життя, викликати швидку допомогу 
можна 112.

2. Ліки доступні лише за рецептом лікаря. Після призначення медичного 
препарату ваш рецепт буде відправлений в електронному вигляді до аптеки, 
де ви зможете його отримати. 

3.Рекомендуємо вам зареєструватися (як пацієнт) у сімейного лікаря, кабінет 
якого розташований неподалік будинку. Такі кабінети завжди знаходяться в 
житлових районах. Для реєстрації достатньо зателефонувати чи зайти до 
кабінету лікаря особисто. Усі лікарські кабінети відкриті з понеділка до 
п'ятниці з 8:00 до 17:00.

4. Якщо вам потрібна термінова допомога сімейного лікаря після 17:00, 
можна звернутися на пост (тільки для екстрених випадків):

Regio Maastricht – Heuvelland  043-3877777

5. У додатку ви знайдете список лікарських кабінетів у Южному
Лімбурзі. Ви можете записатися на прийом до одного з таких
кабінетів. Радимо вам завжди звертатися до одного і того ж
лікаря (в той самий кабінет).

6. Якщо вам потрібне лікування в лікарні, необхідно спочатку
звернутися до кабінету сімейного лікаря. Він оцінить ваш стан
здоров'я та при необхідності направить вас до лікарні.

З повагою,
Організація сімейних лікарів Південного Лімбурга



Refugeehelp, voor en door vluchtelingen 

RefugeeHelp.nl — це стартова онлайн-платформа для українських біженців у Нідерландах та 

всіх, хто хоче допомогти. Динамічна платформа пропонує актуальну інформацію та поєднує 

ініціативи уряду, неурядових організацій, компаній та приватних осіб. Бажання та потреби 

біженців знаходяться в центрі уваги, попит та пропозиція сходяться воєдино, і кожен, хто хоче 

допомогти біженцям, може знайти натхнення та зробити свій внесок. 

RefugeeHelp.nl - це платформа для біженців та від біженців. 

www.refugeehelp.com/get-help  

 

http://www.refugeehelp.com/get-help
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Не в каналізацію!

Жир, фритюрний жир 
та олія викликають 
засмічення каналізації.

Порада: перелийте 
його назад у 
пластикову пляшку або 
порожній пакет з-під 
молока та помістіть 
його у контейнер для 
утилізації жиру!

Тримай нашу воду чистою

Жир після смаження? 



Хороше використання каналізації

Все, що ми зливаємо в раковину або унітаз, потрапляє 
в каналізацію. У більшості випадків для цього і 
призначена каналізація. Але іноді ні. I це може бути 
шкідливо. Тому не змивайте олію, тканини для 
чищення, вологий туалетний папір, тампони, гігієнічні 
прокладки, фарбу або ліки в раковину або унітаз.

Не все в каналізацію!

Олія для смаження застигає, серветки для чищення, 
гігієнічні прокладки, тампони та вологий туалетний 
папір утворюють згусток. Це призводить до 
блокування у вашому домі, яке часто може усунути 
лише професійна компанія. Це коштує грошей і часу.

Викиньте ці речі в смітник. Залишки ліків можна 
повернути в аптеку.



Maandag 4 april om 12.00 uur test luchtalarm
Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur test de 
Nederlandse overheid het luchtalarm. Zo ook maandag 4 april 
aanstaande. Het geluid van het luchtalarm duurt 1 minuut en 
26 seconden. Er is dan niets aan de hand en u hoeft niets te doen.

Wanneer de sirenes langer en meerdere malen achter elkaar loeien, 
is er sprake van een noodsituatie. U moet dan direct naar binnen, en 
ramen en deuren sluiten.

Public warning sirens to be tested at 12.00 on Monday 4 April
At 12.00 noon on the first Monday of every month the public warning 
sirens are tested all over the Netherlands. The next test will be on 
Monday 4 April at 12.00. The sirens will sound for 1 minute and 
26 seconds. There is nothing to worry about and you don’t have to do 
anything.

If the sirens sound for longer and repeatedly, it means that there is an 
emergency of some kind. Go inside immediately and close all doors 
and windows. 

У понеділок, 4 квітня, о 12.00 годині в Нідерландах 
випробування повітряної тривоги. 
Кожного першого понеділка місяця о 12:00 уряд Нідерландів 
тестує сповіщення повітряної тривоги. Так само буде і в понеділок, 
4 квітня. Звук сирени повітряної тривоги триває 1 хвилину 
26 секунд. Це не означає що щось трапилося - вам не потрібно 
нічого робити.

Коли сирени лунають довше і кілька разів поспіль, тільки тоді це 
означає виникнення надзвичайної ситуації. У цьому разі потрібно 
негайно зайти всередину, закрити вікна та двері.

В понедельник 4 апреля в 12:00 тест воздушной тревоги 
Каждый первый понедельник каждого месяца в Нидерландах 
проводится проверка работы воздушной тревоги. Такой тест 
произойдет и в начале следующего месяца, 4 апреля. Сигнал 
воздушной тревоги будет длиться 1 минуту 26 секунд. Это только 
тест, ничего делать не надо.

Если сигнал сирен длится дольше и повторяется раз за разом, 
значит тревога настоящая. Надо немедленно идти в ближайшее 
помещение и закрыть окна и двери. 

Maandag 4 april om 12.00 uur 
test luchtalarm
Public warning sirens to be tested at 12.00 on Monday 4 April

У понеділок, 4 квітня, о 12.00 годині в Нідерландах випробування 
повітряної тривоги. 

В понедельник 4 апреля в 12:00 тест воздушной тревоги
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