НОМЕР ДЛЯ ІНФОРМУВАННЯ ОСІБ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

(+48) 22 306 45 70
ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВТРАТИЛИ КОНТАКТ З БЛИЗЬКИМ?
1. ПОВІДОМТЕ ПРО ЗНИКНЕННЯ ДО ПОЛІЦІЇ
•

Зробити це можна в будь-якому з найближчих відділень поліції в Польщі (наприклад, на залізничній
станції). Також попросіть документ, який підтверджує, що поліція прийняла заяву про зникнення
безвісти. Додаткову інформацію щодо повідомлення про зниклих безвісти до поліції можна отримати:
- за номером 47 72 123 07
- або написавши на: cpozkgp@policja.gov.pl

2. ПОВІДОМТЕ ПРО ЗНИКНЕННЯ ДО ФОНДУ ITAKA - Центр розшуку зниклих безвісти
•
•
•

Повідомити про зникнення можна онлайн на сайті ukraina.zaginieni.pl
ЗАПОВНІТЬ ОНЛАЙН-ФОРМУ + НАДІШЛІТЬ ФОТОГРАФІЮ ЗНИКЛОЇ ЛЮДИ
Ви також можете повідомити про зникнення близької людини за телефоном (польською та англійською):
- 1 16 000 - повідомлення про зникнення дитини або підлітка (для дзвінків, здійснених у Польщі)
- (+48) 22 654 70 70 - повідомлення про зникнення дорослого

ЯК ЗАБЕЗПЕЧИТИ БЕЗПЕКУ СВОЇЙ ДИТИНІ:
•
•

•
•

•
•

запишіть на аркуші паперу номер телефону батьків і опікунів і переконайтеся, що дитина має (і знає про
це) інформацію, приховану в кишені та рюкзаку / сумці;
якщо ваша дитина достатньо доросла, щоб запам’ятати номери телефонів своїх батьків, навчіть їх
напам’ять. Навіть якщо у дитини є власний телефон, він повинен знати номери батьків напам’ять.
Телефон може розрядитися або загубитися.
забезпечте дитину браслетом з номером телефону батьків. Його можна повісити на руку дитини або
прикріпити до рюкзака або речі, яку дитина завжди має з собою;
повідомте дитині, що якщо вона заблукала і боїться, їй слід звернутися за допомогою до поліцейського,
прикордонника, військовослужбовця, охоронця або дорослого – бажано жінки, наприклад, з іншою
дитиною;
навчіть дитину слову допомога польською мовою – тобто „POMOCY”
скажіть дитині, що, якщо вона відокремиться від групи/опікуна/батьків, вона не повинна залишати
приміщення, в якому вони перебувають (наприклад, вокзал, магазин, житловий масив).

ЯК ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПІДТРИМКУ КОНТАКТУ З ДОРОСЛИМ:
•
•
•
•
•
•

запишіть номер телефону близької людини, з якою подорожуєте, напишіть на аркуші паперу та сховайте
в кишеню та в гаманець/паспорт;
заздалегідь встановіть правила поведінки у випадку втрати контакту, наприклад, чекаємо на останньому
місці, де ви перебували з групою, з близькими;
встановіть пароль (слово, коротке речення), який ви будете використовувати в надзвичайній ситуації;
якщо ви перебуваєте на вокзалі, у натовпі - встановіть конкретне місце зустрічі, наприклад, біля каси /
довідкового відділення;
потурбуйтесь, щоб телефон із зарядним пристроєм та павербанком були завжди під рукою в сумці або
рюкзаку
будьте пильні, якщо особи, які пропонують Вам житло або транспорт не викликають довіри, не
погоджуйтесь на їх пропозиції.

У ситуації загрози вашому життю або здоров’ю
телефонуйте за номером екстреної допомоги 112

