Інформація для осіб з України, що
шукають захисту

Щоб Ви могли дати собі раду у Швейцарії, далі Ви знайдете
деяку корисну інформацію щодо процедури надання захисного
статусу S та про життя у Швейцарії.

Захисний статус S
Швейцарія надає біженцям з України тимчасовий захист на період, коли на їхній
батьківщині існує загроза. Особи, яких це стосується, не повинні проходити
процедуру надання притулку, а отримують захисний статус S за спрощеною
процедурою.

Захисний статус S застосовується до таких осіб:
a. Громадян України та членів їх сім’ї (один із подружжя/
співмешканець, неповнолітні діти та інші близькі родичі, які в
момент втечі повністю або частково отримували підтримку), що
шукають захисту й до 24 лютого 2022 проживали в Україні.
б. Особи інших національностей, що шукають захисту, й особи
без громадянства та члени їх сім’ї відповідно до визначення в
літері а, які до 24 лютого 2022 мали в Україні міжнародний або
національний захисний статус.
c. Особи інших національностей, що шукають захисту, й особи
без громадянства та члени їх сім’ї відповідно до визначення в
літері а, які за допомогою чинного короткострокового дозволу
на перебування або дозволу на проживання в Україні можуть
довести, що вони мають офіційний дозвіл на перебування в
Україні та не можуть без ризику для життя надовго повернутися
на батьківщину.

Із захисним статусом S відповідні особи отримують посвідчення S. Воно дійсне
максимально один рік і може бути продовжене. Якщо через п’ять
років Швейцарія не скасує тимчасового захисту, відповідні особи отримають до
скасування тимчасового захисту дозвіл на проживання B у Швейцарії.
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Федералізм
Швейцарія – це федеративна держава, що складається з федерального
уряду, кантонів та громад. Кожен рівень має власні завдання.
Процедура отримання Вами захисного статусу S проводиться
федеральним урядом, Державною службою з питань міграції SEM. З
рішенням про надання захисного статусу S SEM передає Вас одному з
26 кантонів. Ви будете проживати в цьому кантоні, і цей кантон, разом
із громадою, у якій Ви проживаєте, буде відповідати за врегулювання
багатьох аспектів Вашого перебування у Швейцарії.

Процедура
Процедура отримання захисного статусу S проходить так:
›В
 аш запит на отримання захисного статусу S Ви можете подати
онлайн через веб-портал RegisterMe (https://registerme.admin.ch).
Потім запишіться на реєстрацію в одному з Федеральних центрів із
надання притулку. Умова для цього: до 24 лютого 2022 Ви проживали
в Україні і вже в’їхали до Швейцарії.
›З
 аповніть у Федеральному центрі з надання притулку формуляр та
здайте Ваші відбитки пальців. При цьому Ви отримаєте безкоштовну
правову підтримку від Федерального центру з надання притулку, у
якому Ви знаходитесь. Це потрібно для того, щоб встановити Вашу
особу та вирішити, чи Ви маєте підставу для отримання захисного
статусу S.
›В
 окремих випадках для уточнення відкритих запитань буде
проводитися усне коротке опитування. Це також буде відбуватися із
залученням правової підтримки.
›З
 аповнений Вами формуляр буде розглянутий протягом кількох днів,
і Ви отримаєте рішення стосовно отримання захисного статусу S.
Якщо Ви проживаєте в кантональному або приватному помешканні,
Ви отримаєте рішення поштою. Якщо Ви проживаєте у Федеральному
центрі з надання притулку, то рішення буде передане Вам особисто.
› І нформацію стосовно виготовлення посвідчення S Ви отримаєте
безпосередньо від кантону, у якому Ви перебуваєте. Це не залежить
від того, чи Ви проживаєте в кантональному або приватному
помешканні
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Місце проживання
У рамках процедури SEM надає Вам житло в одному з 26 швейцарських
кантонів. Мова йде або про офіційно надане кантоном житло, або
житло в приватному секторі. Якщо Ви не можете в той же день там
оселитися, Ви тимчасово переночуєте у Федеральному центрі з
надання притулку. Якщо у Вас вже є помешкання у Швейцарії, яке Ви
самостійно знайшли, і Ви бажаєте й далі там проживати, Ви зобов’язані
принести на реєстрацію до Федерального центру з надання притулку
декларацію-зобов’язання www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/aktuell/ukraine-krieg.html (див. розділ «розподіл за кантонами»). SEM
перегляне при реєстрації Ваш запит та повідомить, чи Ваше бажання
може бути виконане.

Зміна адреси проживання
›П
 еред отриманням захисного статусу S
Будь ласка, до отримання захисного статусу S залишайтеся
проживати в наданому Вам помешканні. Це надзвичайно важливо для
того, щоб у SEM була можливість опрацювати Ваш запит про надання
тимчасового захисту та надіслати Вам рішення про надання захисного
статусу S поштою. Якщо зміна адреси проживання терміново
необхідна, зверніться негайно до SEM.
›П
 ісля отриманням захисного статусу S
По суті, Ви змушені жити в тому кантоні, якому були передані. Для
зміни адреси проживання в межах кантону Ви повинні звернутися
до відповідного кантону. Якщо Ви бажаєте змінити кантон, Вам
необхідно звернутися з відповідним запитом до SEM (Staatssekretariat
für Migration, Taskforce Kantonswechsel Ukraine, Quellenweg 6, 3003
Bern-Wabern).

CHF

Трудова діяльність
Із захисним статусом S Ви можете працювати. Однак Ваша оплачувана
трудова діяльність потребує дозволу. Ви не зобов’язані працювати
в тому кантоні, у якому проживаєте. У випадку, якщо Ви отримали
роботу, роботодавець зобов’язаний перед початком роботи подати
відповідну заяву на дозвіл у кантоні, де ви будете працювати. Кантон
перевіряє, чи дотримані чинні умови стосовно заробітної плати та
умов праці. У випадку самозайнятості особа із захисним статусом
S зобов’язана самостійно подати заяву на отримання дозволу на
роботу в кантоні, у якому буде працювати. Кантон перевіряє, чи
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дотримані фінансові та експлуатаційні вимоги до запланованої
трудової діяльності. Якщо Ви працюєте на іноземного роботодавця з
дому (наприклад, на попереднього роботодавця на батьківщині) або
займаєтеся попередньою самзайнятістю, яка не стосується Швейцарії,
дозвіл на роботу не потрібний. Особи із захисним статусом S, які
шукають роботу, можуть зареєструватися в громадській службі з
працевлаштування та отримати допомогу в пошуку роботи: https://
www.arbeit.swiss/secoalv/de/home.html

Соціальна допомога
Якщо Ви не можете самостійно себе забезпечувати, то отримаєте
соціальну допомогу від кантону, якому були передані. Соціальна
допомога покриває основні потреби повсякденного життя у Швейцарії.
Соціальна допомога може надаватися в натуральній формі (житло,
продукти харчування, засоби гігієни, т. п.) та/або в грошовій формі.
За оформлення соціальної допомоги відповідає кантон. Додаткову
інформацію Ви знайдете на www.sodk.ch/de/ukraine та у кантоні, який
за Вас відповідає.

Школа / освіта
›О
 бов’язкова шкільна освіта
Діти мають право відвідувати школу. Щодо відвідання школи вашими
дітьми зверніться до Центру надання адміністративних послуг Вашої
громади.
›В
 ищі школи
Для допуску до навчання у вищій школі чинні правила прийому до
відповідної вищої школи. Додаткову інформацію Ви знайдете на сайті
www.swissuniversities.ch.
›Б
 азова професійна освіта
Початок здобуття базової професійної освіти (наприклад, професійна
освіта на підприємстві) потребує дозволу (див. «Робоча діяльність»).
Це поширюється також на освітні пропозиції, які готують до вступу на
здобуття базової професійної освіти та включають практику. До них
належить, наприклад, інтегративне попереднє навчання (www.sem.
admin.ch/invol).
Подальшу інформацію стосовно доступу до базової професійної освіти
або до вищих шкіл щодо визнання дипломів або щодо інших питань, які
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стосуються освіти, Ви отримаєте у місцевих консультативних службах з
навчання, професії та кар’єри (www.berufsberatung.ch).

Мовні курси та інші пропозиції стосовно підтримки
Особи із захисним статусом S мають доступ до різноманітних
пропозицій стосовно підтримки. До них належать, зокрема, мовні
курси. Інтеграційний відділ кантону Вашого проживання повідомить
Вам про існуючі пропозиції. Додаткову інформацію Ви отримаєте за
посиланням: www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/kontakt/kantonale_behoerden/kantonale_ansprechstellen.html

Охорона здоров’я
Що стосується Вашого здоров’я, ми рекомендуємо Вам після приїзду
до Швейцарії заповнити електронну анкету MM-Mobile Health Check
(www.mm-mobile.ch). Вам потрібно буде відповісти на деякі питання, і
Ви отримаєте повідомлення, чи потрібно Вам звернутися до лікаря. Із
захисним статусом S, якщо Ви отримуєте соціальну допомогу, Вашим
кантоном Вам надаватиметься медичне страхування та страхування
від нещасного випадку з дати подання заяви на отримання захисного
статусу S. Якщо Ви не залежите від соціальної допомоги, Вам необхідно
самостійно подбати про наявність медичного страхування та протягом
трьох місяців з дати подання запиту оформити договір медичного
страхування з дати подання запиту. Премії та застраховані витрати Ви
повинні оплачувати самостійно.
З медичним страхуванням у Вас є доступ до лікарів та медичних
закладів у Швейцарії. Дізнайтеся у Вашому кантоні, до яких лікарів Вам
можна звертатися.
У надзвичайних ситуаціях:
› у небезпечних для життя надзвичайних ситуаціях: невідкладна
допомога (144) або відділення невідкладної допомоги в лікарні
› у ситуаціях, які не несуть загрози життю
Ліки, які були виписані лікарем та на які у Вас є офіційний рецепт, в
основному покриваються медичним страхуванням. Ліки Ви можете
отримати в аптеці. Дізнайтеся більше про охорону здоров’я у
Швейцарії: https://www.migesplus.ch/themen/ukraine
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Тварини
Ви подорожуєте з собаками або котами? Ці тварини можуть захворіти
на сказ. Тому при в’їзді до Швейцарії діють спеціальні правила.
Прибувши до Швейцарії, Ви зобов’язані зареєструвати ваших тварин та
вказати, чи вони мають щеплення проти сказу. Додаткову інформацію
Ви знайдете тут: www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/reisen-mit-heimtieren.html

Возз’єднання сім’ї
Членами Вашої сім’ї є біженці, які звільнені від візового режиму
(наприклад, громадяни України з біометричним паспортом)? Тоді вони
мають право в’їжджати до Швейцарії й тут самостійно подавати запит
на отримання захисного статусу. Членами Вашої сім’ї є біженці, які
потребують візи? Тоді вони повинні звернутися до Представництва
Швейцарії за кордоном. Крім цього, у них є можливість подати
письмову заяву до SEM (Staatssekretariat für Migration SEM, Quellenweg
6, 3003 Bern-Wabern) про возз’єднання сім’ї (партнери та неповнолітні
діти) із наданням N-номеру.

Підозра в торгівлі людьми та інші форми насилля
›В
 ас примушують робити щось, проти Вашої волі?
›З
 а Вами стежать та Вас контролюють?
›В
 ам погрожують або застосовують насилля?
›В
 ас обмежують у пересуванні?
Якщо Ви відчуваєте, що Вас це стосується, зверніться негайно до
органів влади, щоб отримати допомогу:
У федеральних центрах з надання притулку (BAZ): Зверніться до
охоронців або обслуговуючого персонал у BAZ.
У кантонах: Допомога потерпілим у Швейцарії: www.opferhilfe-schweiz.ch
У разі надзвичайної ситуації:
Поліція: 117
Швидка допомога / Медичний корпус: 144
Додаткову інформацію та пораду ви знайдете за адресою: https://www.
sem.admin.ch/sem/de/home/asyl/menschenhandel/kampagne.html
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Жертви або свідки військових злочинів
Ви стали через даний конфлікт в Україні жертвою або свідком
військового злочину? Ви маєте докази (наприклад, документи, фото,
відео чи інші файли) таких подій? Тоді зв’яжіться, будь ласка, з
Федеральним управлінням поліції fedpol: www.fedpol.admin.ch/fedpol/
de/home/kriminalitaet/meldeformular-ukr.html

Телефон довіри Україна:
ukraine@sem.admin.ch або
+41 (0)58 465 99 11

Українське посольство у Швейцарії
Feldeggweg 5
3005 Bern
Teл.: 031 352 23 16
Сайт: https://switzerland.mfa.gov.ua/

Номери екстрених служб
Поліція: 117
Швидка допомога / Медичний
корпус: 144
Пожежна охорона: 118
Допомога при отруєннях: 145

Важливі адреси та контакти
Державна служба з питань міграції SEM
Інформація стосовно кризи в Україні та відповіді на питання, які часто
виникають, Ви знайдете за адресою: www.sem.admin.ch
В аплікації «Asyl-Info» (www.asylum-info.ch) Ви знайдете додаткову
інформацію щодо захисного статусу S, про життя у федеральному
центрі з надання притулку та у Швейцарії.

