
Як разом подолати коронавірус?

Зверніть увага на нижченаведену інформацію

1. Інформацію про заходи щодо проживання та в'їзду іноземців до Чехії знайдете тут https://

www.migrace.com/adm/_upload/docs/info-covid-19_ru_26-3_1585589139.pdf.  Далі  чеською 

та  англійською  мовами на  веб-сайті  Міністерства  внутрішніх  справ 

https://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnosti-a-informace-pro-cizince-prevence-rozsireni-covid-

19.aspx.

2. Волонтери,  які  хочуть  допомогти  людям  похилого  віку,  можуть  реєструватися  на  Ми 

допомагаємо Празі.

3. Якщо  вам  необхідна  психологічна  допомога,  будь  ласка,  зверніться  до  Об’єднання з 

інтеграції  та  міграції  (https://www.migrace.com/cs/clanky/1156  _  nabizime  -online-  

psychosocialni-konzultace)  або  на  сервер  www.delamcomuzu.cz,  який  протягом  дії 

епідемічної кризи пропонує безкоштовні психологічні консультації чеською та англійською 

мовами.

4. ВАЖЛИВІ КОНТАКТИ

Безкоштовні  юридичні,  соціальні  та  психосоціальні  послуги і  вивчення чеської  мови в 

Празі 3 надають наступні організації. Будь ласка, зверніться до консультантів заздалегідь, 

щоб домовитись про віддалену чи особисту консультацію. На веб-сайтах організацій ви 

також знайдете актуальну інформацію про заходи у зв‘язку з COVID 19:

Об’єднання з інтеграції та міграції, Баранова 33, Прага 3,  www.migrace.com, 

тел.: 224 224 379

Центр для інтеграції іноземців, Пернерова 10/32, Прага 8,  www.cicpraha.org, 

тел .: 222 360 452

Консультування  в  сфері  освіти  дітей  іноземців,  онлайн-курси  чеської  мови, 

підтримка спілкування зі школою: Мета, Жеротінова 1124/35, Прага 3, www.meta-

ops.cz, тел .: 775 339 003

5. До ваших  послуг  є  безкоштовна  інформаційна  телефонна лінія  мерії 800  163  163 та 

кризова лінія за номером 777 465 159. Режим роботи поки забезпечено у робочі дні з 8:00 

до 18:00. В обмеженому режимі кризова лінія буде працювати і у вихідні. За вказаними 

телефонними лініями ви можете спілкуватись чеською та англійською мовами. Якщо ви 

не  розмовляєте  чеською  чи  англійською  мовами,  будь  ласка,  зверніться  на 

www.migrace.com (тел .: 224 224 379) або www.cicpraha.org (тел .: 222 360 452).

6. Ми  запустили  послугу  «Мобільне  радіо»  чеською  мовою,  за  допомогою  якої  ми 

здійснюємо розсилку  актуальної  інформації  на  електронну  пошту та  SMS.  Ви  можете 

зареєструватися на сайті http://praha3.mobilnirozhlas.cz/registrace.



7. Омбудсмен для людей похилого віку доступний за номером телефону 222 116 451. У 

разі  невідкладних питань ви можете домовитись про відвідування вдома.  Якщо ви не 

розмовляєте чеською мовою, будь ласка, зверніться на  www.migrace.com (тел.: 224 224 

379), www.cicpraha.org (тел.: 222 360 452).

8. Якщо ви піклуєтесь про своїх близьких, ви можете звернутися по допомогу чи пораду до 

соціальних працівників за номером телефону 773 768 086.

9. Для  людей похилого  віку,  яким потрібна  допомога  з  доставкою продуктів  харчування, 

медикаментів, предметів гігієни тощо, працює телефонна лінія  800 160 166. Якщо ви не 

розмовляєте чеською мовою, будь ласка, зверніться на  www.migrace.com (тел.: 224 224 

379) або www.cicpraha.org (тел.: 222 360 452).

10. Важливі посилання та інформація для іноземців про коронавірус

Веб-сайт Прага місто для всіх - деяка актуальна інформація про коронавірус англійською, 

українською, російською, в'єтнамською мовами:   https://metropolevsech.eu/en/news/  

Спеціальний  веб-сайт  Міністерства  охорони  здоров’я  щодо  коронавірусу  англійською 

мовою: https://koronavirus.mzcr.cz/uk/

Веб-сайт  Магістрату  міста  Праги  -  інформація  про  коронавірус  англійською  мовою: 

http://www.praha.eu/jnp/en/important_notice/covid_19.html

Веб-сайт  Магістрату  міста  Праги  -  важливі  повідомлення  англійською  мовою: 

http://www.praha.eu/jnp/en/important_notice/index.html

Інтеграційний  центр  Прага  -  інформація  англійською,  чеською,  українською, 

в'єтнамською, китайською, арабською мовами:

Послуги міжкультурних працівників для іноземців – онлайн

Переклади в  державних  установах,  або  онлайн-консультування,  або  пояснення  змісту 

важливих документів: https://icpraha.com/tlumoceni-online/


