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Оскільки ви можете бути далеко від своєї спільноти чи близьких людей, ми хочемо, 
щоб ви були в безпеці. Тому ми хочемо, щоб ви знали, що не всі чесні. Деякі люди 
можуть робити вигляд, що хочуть вам допомогти, але їхні наміри можуть бути 
недобрими. Торговці людьми ховаються за «дружнім обличчям» і будуть націлюватись 
на людей у   складних ситуаціях. Вони часто пропонують фальшиві обіцянки щодо 
транспорту, проживання та роботи. Ось кілька практичних порад щодо безпеки: 

Подорожі
 • Якщо ви подорожуєте з кимось, кого ви не 

знаєте, вживайте заходів обережності. Зверніть 
увагу на реєстраційний номер транспортного 
засобу, дані водія та запитайте точне місце 
призначення. Якщо можете, повідомте когось, 
кому ви довіряєте про деталі вашої подорожі. 

 • За можливості використовуйте 
лише надійний транспорт. 

 • Зверніть увагу на офіційні організації та 
людей з офіційними ідентифікаційними 
номерами безпеки. Якщо сумніваєтеся, 
попросіть показати посвідчення особи. 

 • Де б ви не перебували, зареєструйтеся 
в базі даних місцевих органів влади 
або місцевих організацій. 

 • Якщо ви вирішили зупинитися в іншому 
місці, крім житла, наданого вам організацією 
та/або місцевою владою, повідомте про 
це організацію, яка вас підтримує та/або 
місцеву владу, де ви будете зупинятися.

 • Щоб отримати допомогу з проїздом залізницею 
після прибуття до Великобританії, включаючи 
інформацію українською та російською мовами, 
відвідайте: nationalrail.co.uk/ukr-travel.aspx

Ваші речі 
 • Не віддавайте свої особисті документи 

(паспорти, ідентифікаційні картки) 
нікому, навіть на зберігання.

 • Завжди тримайте при собі особисті 
документи. Показуйте їх чиновникам 
лише тоді, коли вам це потрібно. 

 • Нікому не давайте свій особистий 
телефон. Збережіть номери екстрених 
служб в адресній книзі телефону.

Робота та права 
 • Будьте обережні з новими та привабливими 

пропозиціями роботи в Інтернеті або особисто. 
Уважно перевірте та вивчіть пропозицію роботи.

 • Інформацію про ваші права як 
працівника українською мовою: www.
hopeforjustice.org/glaa-ukraine

 • Щоб отримати консультацію щодо ваших 
прав як працівника та отримати консультацію 
з питань імміграції: ua.workrightscentre.org

Медицина
 • Медичне лікування для українських 

біженців у Великобританії є безкоштовним, 
включаючи консультації лікаря загальної 
практики та медсестри, послуги лікарні 
та центри невідкладної допомоги.

 • Щоб дізнатися більше про це (англійською 
мовою), відвідайте: 
www.hopeforjustice.org/ukraine-free-healthcare

Покладайтеся на свою інтуїцію! Якщо щось 
відчувається і здається не так, уникайте цієї ситуації. 
Зверніться за допомогою до офіційних організацій.

 • Якщо ви перебуваєте в небезпечній 
ситуації, телефонуйте 999

 • Якщо у вас є якісь підозри чи занепокоєння 
щодо торгівлі людьми та експлуатації, які не 
є надзвичайною ситуацією, зателефонуйте за 
номером 101 або на гарячу лінію щодо сучасного 
рабства та експлуатації за номером 08000 121 700

 • Щоб отримати допомогу від Hope for Justice, 
надішліть електронну адресу 
help@hopeforjustice.org 
або зателефонуйте за номером 0300 008 8000
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