Regionale informatie
Oekraïense vluchtelingen
Welkom in Nederland. We doen er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Hieronder de belangrijkste
telefoonnummers.
Telefoonnummer
In geval van Spoed
Bij brand, ongevallen of een misdrijf
Meldkamer politie

112
0900 – 88 44 of
+31 900 88 44

Bij ongewenste of onveilige situatie bij uw gastouder/gastgezin neemt u
contact op met uw eigen contactpersoon van takecarebnb of kom naar de
noodopvang in de Jaarbeurs
Vluchtelingenvragen
Vluchtelingenwerk Algemeen
https://forrefugees.vluchtelingenwerk.nl
Als u naar beneden scrolt, vindt u de informatie in de Oekraïense en
Russische taal.

+31 6 83 09 76 96

RefugeeHelp
Informatie over uw verblijf in Nederland
https://www.refugeehelp.com/
+ 31 6 48 15 80 53
Rode Kruis informatielijn via WhatsApp
Stuur via WhatsApp een (voice-)bericht in het Oekraïens, Russisch of
Engels. Een vrijwilliger neemt dan snel contact op.
Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) in verband met het verlengen van
visum https://ind.nl
Oekraïense ambassade
Zeestraat 78
2518 AD Den Haag
emb_nl@mfa.gov.ua
Werk
Oekraïners mogen werken in Nederland. Vanaf 1 april is hier geen speciale
werkvergunning (tewerkstellingsvergunning) meer voor nodig. Lees meer
over werk voor vluchtelingen op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uitoekraine/ondersteuning-in-nederland/werk-en-inkomen.
Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen terecht bij Midden-Utrecht Werkt Door
www.middenutrechtwerktdoor.nl voor advies en informatie. De adviseurs
geven informatie over werken in Nederland en helpen bij het inschrijven in
vacature-sites Werk.nl en Hallo Werk.
Leefgeld
Informeer naar de mogelijkheden bij de gemeente waar u verblijft.

+31 70 362 60 95

work@middenutrechtwerktdoor.nl
+31 6 11 14 90 80

Inschrijven in de gemeente
Informeer naar de mogelijkheden bij de gemeente waar u verblijft.
Dokter
Vraag dit na bij de balie of kijk in de informatiemap van het hotel waar u
verblijft of zoek een huisarts in de buurt van uw verblijfplaats via
https://www.zorgkaartnederland.nl/huisarts
Voor bezoek aan een ziekenhuis of een specialist gaat u eerst naar een
huisarts voor een doorverwijzing.
Kosten:
Vluchtelingen hebben recht op basiszorg op basis van hun Oekraïne
document. Zorgverlener kan kosten via CAK declareren.
Corona
Informatie: Коронавірус - Pharos
Jeugdgezondheidszorg GGDrU (0 tot 18 jaar)
Hier kunt u terecht voor het consultatiebureau, (gratis) vaccinaties van
baby’s en kinderen, en vragen over gezondheid en opvoeden van kinderen
van 0 tot 18 jaar.

+31 33 460 00 46 (vraag
naar Service Center JGZ)
of jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl

De Jeugdgezondheidszorg is gratis
School
Ouders met kinderen tot 12 jaar kunnen informeren in de gemeente waar zij
verblijven.
(Ouders van) leerlingen van 12-18 jaar kunnen een afspraak maken voor een
eerste intake via www.ithaka-isk.nl/aanmelden-oekraiense-leerlingen-12-18jaar (in het Nederlands en Engels)
Met vragen over studeren in Utrecht kunt u terecht bij www.UAF.nl
Gastgezinnen
Rode Kruis hulplijn
Voor vragen, advies en ondersteuning
maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 21:00 uur

+31 70 44 55 888

Huisdieren
Dieren die Nederland binnenkomen moeten onderzocht en geregistreerd
worden door een dierenarts. Maak hiervoor een (gratis) afspraak bij
Hulp voor dieren uit Oekraïne
www.hulpvoordierenuitoekraine.nl (informatie in NL, Eng, Oekr en Russ)
info@hulpvoordierenuitoekraine.nl
Hier kunt u terecht voor vaccinaties, dierenbenodigdheden of tijdelijke
opvang voor uw huisdier.
Dierenambulance (in geval van nood) www.dierenambulanceutrecht.nl

+31 88 811 33 33

Oekraïners Aan Tafel
Om u een moment te bieden om Nederlanders in huiselijke sfeer te
ontmoeten, organiseert Stichting Eet Mee Ukrainians For Dinner.
Als vluchteling uit Oekraïne wordt u hartelijk ontvangen door locals die graag
in hun huiselijke omgeving een maaltijd en een gesprek met u delen. Samen
koken kan ook.
Meer informatie/aanmelden: https://www.eetmee.nl/ukrainians-for-dinner
Als inwoner van Utrecht of een van de omliggende plaatsen: voor aanmelden
en meer informatie: https://www.eetmee.nl/oekrainers-aan-tafel
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