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Медична допомога
Якщо вам потрібна медична допомога, зателефонуйте за цим номером:

Номер телефону: (+45) 70 11 07 07
Телефонна лінія працює 24/7.

У робочі дні з 8:00 до 16:00 ви зможете поспілкуватися з медичною сестрою, а з 16:00 до 20:00, у вихідні й святко-
ві дні на ваш дзвінок відповідатиме лікар.

Як лікар, так і медична сестра можуть порадити вам, що слід робити. За необхідності вони зможуть записати вас 
на прийом у пункті невідкладної допомоги. Якщо у вас є запис на прийом у пункті невідкладної допомоги, мож-
ливо, вам усе одно доведеться зачекати, оскільки першими обслуговують тих пацієнтів, що потребують допомоги 
якомога швидше.

До того ж, ви можете без попереднього запису звернутися до одного з регіональних об’єднаних пунктів невід-
кладної допомоги в Оденсе, Коллінгу, Есб’єрзі та Обенро.

Невідкладна допомога
Якщо стався нещасний випадок або вам потрібна невідкладна допомога зі станом, що пов’язаний із загрозою 
життю, зателефонуйте на гарячу лінію швидкої допомоги:

Номер телефону: 112

Кризове консультування психіатра
Якщо ви потребуєте кризового консультування у зв’язку з війною в Україні, ви можете звернутися на регіональну 
гарячу лінію кризового консультування в Південній Данії:

Номер телефону: (+45) 99 44 50 60

Якщо ви в стані психологічної кризи, крім дзвінка на гарячу лінію, ви завжди можете звернутися до одного з при-
ймальних відділень невідкладної психіатричної допомоги у Вайле, Обенро, Есб’єрзі та Оденсе. Записуватися по 
телефону на прийом не потрібно.

COVID-19
Тестування на COVID-19 і вакцинація для біженців з України безкоштовні.

Управління охорони здоров’я Данії рекомендує всім людям старше п’яти років вакцинуватися проти COVID-19.
Щоб дізнатися, де і як можна пройти тестування та вакцинацію, зателефонуйте на гарячу лінію з питань коронаві-
русу Південної Данії.

Зателефонуйте за номером (+45) 99 44 07 17 і натисніть 1.

Гаряча лінія працює за таким розкладом:

У робочі дні з 8:00 до 15:00, у вихідні й святкові дні — з 9:00 до 13:00.

Ви також можете звернутися до будь-якого обласного центру тестування і вакцинації без попереднього запису.
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