Контрольний список перед від’їздом
 Увесь додатковий багаж надіслано поштою. Дозволені кількість багажу та його вага чітко вказані
в моєму бронювальному листі.
 Я маю пластикову сумку МОМ, за якою, у разі потреби, мене може ідентифікувати служба
допомоги транзитним пасажирам і пасажирам, які прибувають.
 Я маю оригінал діючого паспорта або надзвичайного документа для подорожування / Laissez
Passez, а також документи членів моєї родини.
 У моєму ручному багажі немає жодних рідин (включаючи рідку їжу чи рідку косметику), кремів
та паст.
 Я повідомив (повідомила) свого консультанта про особливі потреби під час поїздки (харчування,
ліки, інвалідний візок, потреби, зв’язані з певною хворобою тощо).

МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ З МІГРАЦІЇ (МОМ)

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ШУКАЧІВ
ПРИТУЛКУ, ЯКІ ПОВЕРТАЮТЬСЯ
НА БАТЬКІВЩИНУ ТА ЕМІГРУЮТЬ
З БЕЛЬГІЇ ЗА ПРОГРАМОЮ REAB

 Для вагітних: я маю видану лікарем довідку, яка дозволяє зайняти в літаку місце для вагітних,
і в якій зазначена кількість тижнів вагітності.
 У своєму ручному багажі я маю всі ліки та засоби, які мені потрібні під час подорожі, та оригінал
довідки від лікаря.
 Усі ліки, які не потрібні мені під час польоту, покладено у мій зареєстрований багаж.

Добровільне повернення з Бельгії

 Неповнолітні особи без супроводжуючих: я маю всі необхідні документи, які потрібні підліткові
для подорожування без супроводу дорослих, включаючи письмовий дозвіл батьків та мого
опікуна за заповітом.
Якщо ви подали заявку, і на вас поширюються умови допомоги з реінтеграції:
 Мною підписано форму Угоди з реінтеграції під час передпольотного інструктажу в аеропорті.
 Мною буде підписана Угода з реінтеграції під час вильоту з аеропорту.
 У буду мати при собі оригінальну копію навіть після повернення.
 Я розумію, що контактна інформація про офіс IOM у моїй країні викладена в Угоді з реінтеграції.
Коментарі вашого консультанта або працівника соціальної служби:

UKRANIAN

МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ З МІГРАЦІЇ (МОМ)

Під час подорожі

Ви повертаєтеся до своєї рідної країни?
Повернення та еміграція шукачів притулку з Бельгії
Ви подали заяву на добровільне повернення з Бельгії за сприяння Міжнародної організації з міграції.
Ми докладаємо максимальних зусиль, щоб допомогти вам пройти всі етапи процесу повернення.
Просимо уважно ознайомитися з інформацією у цій брошурі.

• Якщо Ви летите до місця призначення з пересадками,
співробітники МОМ надаватимуть Вам допомогу в більшості
аеропортів Європи.
• Якщо погоджено перед вильотом, МОМ надасть вам допомогу у
перельоті за межами Європи.

Повернення сьогодні для розбудови свого завтра

• Якщо МОМ допомагає вам під час перельоту, потрібно
обов’язково мати з собою видану МОМ сумку, завдяки чому
співробітникам МОМ буде легше вас впізнати.

В аеропорту (Національний аеропорт Брюсселя/Завентем)

• МОМ гарантує вам безпечне та своєчасне відправлення
стикувальним рейсом.

• Щоб забезпечити безтурботну подорож та уникнути будь-яких можливих затримок, ви повинні суворо
дотримуватися дозволених для багажу кількості місць та ваги.

• Якщо ви повідомили свому консультанту про необхідність
спеціальної медичної допомоги, МОМ забезпечить вам належний
супровід силами туристичної компанії та служб аеропорту.

• Ваше місце для зустрічі — 6 ряд за 3 години до відправлення.

• Якщо під час мандрівки потрібна зупинка на ночівлю, МОМ може
запропонувати вам проживання.

• Біля 6 ряду вас зустріне один із асистентів МОМ в аеропорті, якого буде легко розпізнати за синім
жакетом і синім головним убором МОМ.

6 ряд

Після прибуття на місце
• Якщо погоджено, працівники МОМ зустрінуть вас у місці
призначення та супроводять вас до кінцевого пункту призначення
у вашій країні. Щоб вас було легко впізнати, потрібно нести з
собою сумку IOM.
• МОМ сприяє проходженню вами необхідних процедур, включно
з митним та імміграційним контролем.
• Якщо вам потрібна спеціальна медична допомога, МОМ
забезпечує належний супровід силами наземних служб (швидка
медична допомога та/або лікар).

Бажаємо безпечно повернутися на батьківщину!
• Один із асистентів МОМ в аеропорті допоможе вам пройти передбачені перед посадкою процедури,
наприклад реєстрацію багажу, контроль служби безпеки та паспортний контроль, а також митний
контроль (якщо потрібно).

Представництво МОМ у Бельгії
та Люксембурзі

• Асистент МОМ в аеропорті проведе вас до необхідних посадочних воріт, біля яких вручить
посадочний талон.

Rue Montoyerstraat 40
1000 Brussels

• Щоб співробітникам МОМ було легко вас впізнавати, протягом усієї подорожі до самого кінцевого
пункту призначення потрібно носити з собою видану МОМ сумку.

Телефон: +32 (0) 2 287 70 00
Факс: +32 (0) 2 287 70 05
Електронна пошта:
IOMBrusselsREAB@iom.int
Міжнародна організація з міграції (МОМ)

