
 

 

Поради та рекомендації для біженців, які рятуються від війни в 
Україні 
 
Будьте пильними і обережними 

Більшість людей мають добрі наміри та щиро бажають допомогти. Вам можуть 
запропонувати фінансову допомогу, транспорт, проживання та роботу. Однак існує 
ризик того, що дехто захоче скористатись вашими важкими обставинами. 

Важлива інформація, яка допоможе вам залишатися у безпеці: 

• Якщо у вас немає транспорту або кінцевого пункту призначення, вирушайте до 
найближчої стійки реєстрації. Не відхиляйтесь від заздалегідь запланованих 
домовленостей і намагайтесь подорожувати безпосередньо до кінцевого пункту 
призначення, який було перевірено і погоджено. 

• Користуючись запропонованим незнайомими людьми транспортом, завжди 
залишайтесь у групі з іншими людьми. Запишіть або сфотографуйте номерний 
знак транспортного засобу, яким ви подорожуєте, і надішліть його своїй родині 
або друзям. 

• Якщо ви плануєте взяти таксі, ми просимо вас переконатися, що цей 
транспортний засіб має офіційну ліцензію (це буде видно на задній частині 
автомобіля, поряд із номерами). 

• Ніколине віддавайте незнайомим вам людям свій мобільний телефон або 
документи, що посвідчують особу. 

• Будьте розсудливі і пильні, коли вам пропонують роботу, і перевірте, чи 
зареєстрований ваш працедавець у місцевих чи державних органах 
(www.gov.uk) 

• Будьте обережні при прийомі наперед неузгоджених і непогождених пропозицій 
підтримки від людей. 

• Залишайтесь на зв'язку зі своєю родиною та друзями.Повідомте їм точну адресу 
свого перебування і те, як з вами можна зв'язатись за цією адресою, та 
тримайте їх у курсі будь-яких змін. 

• Переконайтесь, що людина, з якою ви зустрічаєтесь, є вашим призначеним 
спонсором. Перевірте їхнє посвідчення особи, і, у разі виникнення будь-яких 
підозр, повідомте про це співробітнику поліції або персоналу залізниці. 

• Просіть поради та звертайтесь за допомогою лише до людей у формі або до 
офіційних представників організацій, у котрих чітко видно посвідчення особи з 
їхньою фотографією, де вказано, що вони є офіційними працівниками цієї 
організації або  державними службовцями. 

• Поліція Великобританії запропонує і надасть допомогу і підтримку, якщо ви до 
них звернетесь. Наша роль полягає у тому, щоб допомогти вам і убезпечити 
вас. Якщо вам потрібно повідомити про зникнення людини, ми просимо вас 
телефонувати у поліцію за номером: 101або прийти до найближчого відділу 
поліції. 



 

 

• При підозрі про торгівлю людьми вам необхідно заявити про це за телефоном 
08000 121 700або за адресою електронної пошти 
www.modernslaveryhelpline.org/report 
 
У разі екстренної ситуації, або якщо ви відчуваєте загрозу, телефонуйте у 

поліцію за номером 999. 

 


