
Які правила діють для громадян України?

Особи з України, що шукають захист, як правило отримують тимчасове право на
проживання спочатку на один рік. Разом з дозволом на проживання відповідно
до § 24 Закону про перебування дозволяється і трудова діяльність.

Заторкнуті особи мають право на пільги згідно з Законом про пільги для
претендентів на політичний притулок (AsylbLG) та по клопотанню отримують
платежі на покриття коштів на життя, а також медичну допомогу.

Для лікування гострих захворювань і больових станів заторкнуті особи можуть
безпосередньо звернутися за медичною допомогою.

Для того, щоб мати можливість підготувати і спланувати вищезгадану обробку
справи, потрібна відповідна інформація і документи.

Тому заторкнуті особи чи особи, які їх підтримують, повинні обов'язково -
бажано по електронній пошті (auslaenderamt@landkreis-straubing-bogen.de) -
заздалегідь передати в окружне управління наступні дані:

· актуальну адресу проживання

· дату вселення

· повне ім'я, дату народження осіб, які були прийняті

· по можливості: копії паспорта, посвідчення особи

· контактну інформацію (телефон, електронну пошту)

Потім ми зв'яжемося з заторкнутими особами або з особами, які їх підтримують,
узгодимо терміни і, при необхідності, надішлемо формуляри заявок.

Особисті співбесіди на даний час не потрібні або будуть необхідні після виклику.

Як виглядає ситуація щодо тестів на коронавірус та вакцинації?

Безкоштовні експрес-тести на антиген можливі також і для українських біженців
відповідно до програми тестів громадян згідно з Постановою про тестування.

Вакцинація вакциною «Спутнік», яка поширена в Україні, не визнається в
Німеччині. Однак вакцинація можлива в муніципальному центрі вакцинації на
Хагені в м. Штраубінг в години роботи. Зробити загальні висловлення щодо



можливого необхідного періоду очікування для щеплення іншою вакциною
після щеплень «Спутніком» не можливо.

Чи потрібно подавати клопотання про надання політичного притулку?

Хоча це допустимо, в даний час це не обов'язково. Однак, якщо потрібна
державна допомога (наприклад, допомога на покриття коштів на життя), то слід
подати клопотання про виплати згідно з Законом про пільги для претендентів на
політичний притулок - AsylbLG (без клопотання про надання притулку). Будь
ласка, зв'яжіться з управлінням соціального захисту населення району або
відповідальним муніципальним управлінням за місцем проживання. Для цього
також необхідна реєстрація в відомстві по справам іноземців окружного
управління.

Що робити з моєю домашньою твариною?

Якщо ви виїхали з України через війну і маєте з собою домашню тварину, то
необхідно зробити наступне:

Після прибуття, будь ласка, зв'яжіться з ветеринарним відомством за адресою
vetamt@landkreis-straubing-bogen.de або за номером 09421/973-168. Там
відбувається реєстрація домашніх тварин.

Після цього, будь ласка, відвідайте практикуючого ветеринара з вашою
домашньою твариною, щоб ваша домашня тварина могла бути обстежена,
вакцинована від сказу, можливо, чипована, та їй був виданий так званий ЄС-
паспорт домашньої тварини. Ви можете дізнатися в ветеринарному відомстві, чи
та які ветеринари в Баварії погодилися проводити ці заходи безкоштовно.
Список практикуючих ветеринарів можлово знайти також за адресою
www.bltk.de

При такій процедурі карантин вашої домашньої тварини в Баварії не є
принципово необхідним.

Чи дійсне в Німеччині моє українське посвідчення водія?



Власники дійсних українських посвідчень водія можуть їздити в Німеччині
протягом шести місяців з дати в'їзду. Продовження було б можливим ще на
шість місяців, якщо власник залишатиметься в Німеччині загалом не довше ніж
12 місяців.

Після закінчення терміну власник більше не має права їздити в Німеччині зі
своїм українським посвідченням водія. Українське посвідчення водія має бути
обміняне на німецьке посвідчення водія. Для цього, однак, він повинен спочатку
скласти теоретичний і практичний іспит для отримання прав водія.


