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Для Українців в Німеччині: 

як отримати допомогу в надзвичайній ситуації? 
Важлива інформація 

Українці та українки, які прибули до Німеччини, знаходяться тут у безпеці від війни на їх Батьківщині. 
Тим не менш, можуть і тут виникнути ситуації, в яких буде потрібна допомога. У Німеччині її 
можна отримати кількома способами. Всі вони безкоштовні. 

Рятувальна служба 

Якщо особа перебуває в небезпечному стані, можливо навіть з загрозою для життя (інфаркт,інсульт, 
важка аварія) вона може викликати швидку допомогу. Номер телефону 112. 

 Важливо коротко пояснити по телефону англійською чи німецькою, що відбувається і куди має їхати 
швидка допомога. Екстренні служби зазвичай прибувають протягом кількох хвилин. 

Також є служба чергових лікарів загальної практики (тел. 116 117). Їм можна дзвонити в дуже 

термінових випадках, коли кабінети сімейних лікарів зачинені — наприклад, у нічний час і якщо 
ситуація не така гостра та невідкладна, щоб викликати екстрені служби. 

Пожежна команда та поліція 

Якщо виникла пожежа або хтось потрапив у пастку, наприклад, допоможе пожежна служба. Номер 
такий самий, як і екстрених служб: 112. В інших надзвичайних ситуаціях відповідальність несе 
поліція. До неї можна звернутися за номером 110. 

 

Швидка допомога в 
Егінген в лікарні 

 Тільки по суботах,неділях та 
святкових днях 
8:00-22:00 Без попереднього 
запису 

Spitalstraße 29 
89584 Ehingen 
07391/586-0 

Швидка дитяча 
допомога (педіатр)  

Коли звичайні педіатри  
зачинені. По суботах, неділях 
та на свята 

0180/1929343 

Пункт невідкладної 
допомоги 

При гострих травмах і болі. 
Щодня: з 00:00 до 24:00 

Ulmer Straße 26 
89143 Blaubeuren 
07344/170-0 

Пункт невідкладної 
допомоги 

При гострих травмах і болі. 
Щодня: з 00:00 до 24:00 

Spitalstraße 29 
89584 Ehingen 
07391/586-0 

Пункт невідкладної 
допомоги 

При гострих травмах і болі. 
Щодня: з 00:00 до 24:00 

Karlstr. 45 
89129 Langenau 
07345/891-0 

Центр контролю отрут При підозрі на отруєння 
(напр.ліками,рослинами або 
іншими токсинами) 

0761/19240 

Служба невідкладної 
стоматологічної 
допомоги 

П´ятниця з 15:00 до  
понеділка 8:00 
На державні свята 

01805/911601 

 


