Інформація біженцям з України
Informacja dla osób przybywających z Ukrainy:

RATOWNICTWO MEDYCZNE

СЛУЖБИ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ

Numer do wzywania pogotowia: 112
Номер швидкої допомоги: 112
Pomoc udzielana jest każdemu bezpłatnie.
Допомога надається всім безкоштовно.
WYJAZDOWA POMOC LEKARSKA I
PIELĘGNIARSKA W NOCY I W DNI WOLNE
Numer telefonu: 89-5272222
W godzinach 18.00-8.00 w dni robocze,
całodobowo w weekendy.
Lekarz i pielęgniarka realizują wizyty domowe
dla osób, które nie mogą dotrzeć do
Ambulatorium.

ВИЇЗНА МЕДИЧНА ТА СЕСТРИНСЬКА
ДОПОМОГА НАДАЄТЬСЯ ВНОЧІ ТА У
ВИХІДНІ ДНІ.
телефонуйте за наступним номером
телефону: 89-5272222
- в робочі дні в годинах 18.00-8.00
- у вихідні – цілодобово
Лікар та медсестра здійснюють домашні
візити у людей, які не можуть дістатися до
Амбулаторії.

Pomoc jest bezpłatna dla osób narodowości
ukraińskiej, które w związku z wojną od 24
lutego 2022 roku przyjechały do Polski z
Ukrainy.

Безкоштовна допомога включає біженців з
України, які прибули у Польщу у зв’язку з
війною, що почалася 24 лютого 2022 року.

AMBULATORIA
W Olsztynie można też zgłaszać się do
Ambulatoriów w godzinach 18.00-8.00, a
całodobowo w weekendy:

АМБУЛАТОРІЇ
У місті Ольштині амбулаторію
відвідувати у годинах: 18.00-8.00,
у вихідні дні цілодобово.

- porady lekarza dla dzieci : Wojewódzki
Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, ul. Żołnierska
18A,

- поради лікаря для дітей: Воєводська
спеціалізована дитяча лікарня, вул.
Жолнєрска 18А (ul. Żołnierska 18A),

- porady lekarza dla dorosłych: Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny, ul. Żołnierska 18,

- поради лікаря для дорослих: Воєводська
спеціалізована лікарня,
вул. Жолнєрска 18 (ul. Żołnierska 18),

Miejski Szpital Zespolony, ul. Niepodległości
44,

Міська Лікарня,
вул. Нєподлеґлосці 44 (ul. Niepodległości 44),

NZOZ Malarkiewicz, al. Sybiraków 36
Pomoc jest bezpłatna dla osób narodowości
ukraińskiej, które w związku z wojną od 24
lutego 2022 roku przyjechały do Polski z
Ukrainy.

можна

НЗОЗ Маларкєвич,
ал. Сибіракув 36 (al. Sybiraków 36)

Безкоштовна допомога включає біженців з
України, які прибули у Польщу у зв'язку з
війною, що почалася 24 лютого 2022 року.

