Часті запитання (FAQ) щодо поїздок до Канади
ЗАГАЛЬНІ
Хто організовує рейс?
Усі організації, які беруть участь у цьому проекті, мають великий досвід в різних сферах.
Ми об’єднали зусилля, щоб допомогти вам дістатися до безпечного місця.
Ми розуміємо, що наразі існує багато організацій, які пропонують допомогу, і що
спочатку їм важко довіряти, тому ми пропонуємо вам дізнатися більше про нас:
• Open Arms працює понад 6 років, рятуючи життя мігрантів в різних ситуаціях ,
переважно в морі. Ви можете дізнатися більше за посиланням www.openarms.es
• Fundación DKV Integralia: Допомога людям з обмеженими можливостями
• Солідарність

До кого я можу звернутися, якщо у мене виникла проблема або запитання, на
яке немає відповіді в цьому документі?
Наша команда волонтерів готова відповісти на ваші запитання з 9 до 21 години через
WhatsApp або Telegram за адресою: +34931550087 або електронною поштою
sosukraine@dkvintegralia.org.

ВІЗА
Щоб подорожувати в КАНАДУ, ви (як і кожна особа, яка подорожує з вами) повинні мати
схвалену візу CUAET
Будь ласка, не реєструйтеся на цей рейс, якщо ви ще не отримали VISA CUAET.

ТРАНСПОРТ
Як нам дістатися до літака?
Ми відправимо вам повідомлення про місце зустрічі (зазвичай це PTAK EXPO) та час. Після
перевірки документів ми довеземо вас до аеропорту автобусом та надамо їжу та напої.
Усі послуги безкоштовні.

Канада
Які діі по прибуттю в Канаду?
Літак прибуває в Саскачеван. Після приземлення вас зустріне місцева влада.
Зустрічаючі друзі та родичі можуть зустріти вас в аеропорту або, якщо вам потрібно
самостійно доїхати в інше місто, ви можете залишитися в Саскачевані на декілька днів.

Вам допоможуть оформити документи та забронювати квитки (які ви оплачуєте власним
коштом). На цей час вам нададуть житло та необхідну підтримку.
Якщо у вас немає сім’ї чи друзів в Канаді, вам нададуть житло на тривалий термін і
допоможуть з навчанням, працевлаштуванням та оформленням всіх документів
(включаючи пільги CUAET), щоб почати нове життя.
Ви можете знайти більше інформації про послуги, що надаються в Саскачевані, тут

ДОКУМЕНТИ
Які документи мені потрібні для подорожі?
• ДІЙСНИЙ паспорт
• Дійсна віза CUAET VISA
• Повна вакцинація від COVID або дійсний тест на COVID (ПЛР або антиген), зроблений
перед поїздкою.
Важливо:
•
•
•

якщо вам потрібно пройти тестування, ми організуємо його на дату поїздки.
Для людей, які не вакциновані, буде задіянмй 14-денний карантин
Завантажте та заповніть інформацію про подорож у ArriveCan за 72 години до
прибуття до Канади.

• Домашні тварини: вакцинація від сказу
• За день до поїздки потрібно знаходитись у Варшаві.

За кілька днів до вильоту ми зв'яжемося з вами, щоб отримати фото або скан-копії всіх
цих документів. Просимо зауважити, що фото або скани повинні бути належної якості.
У день польоту також необхідно мати з собою всі документи.
Якщо їх не буде, ви не зможете сісти на борт.

COVID 19
Пасажири повинні носити маску для обличчя протягом всієї подорожі- від реєстрації до
приземлення в Канаді.
Люди, які не мають повного сертифіката про вакцинацію від COVID, повинні будуть
зробити ПЛР (за 72 години до вильоту) або тест на антиген (за 24 години до вильоту). Цей
тест має проводитися акредитованою лабораторією.
Повністю вакциновані мандрівники, невакциновані мандрівники віком до 5 років або
невакциновані мандрівники віком від 5 до 12 років, які супроводжуються повністю
вакцинованими батьками, вітчимами, опікунами або вихователями, НЕ зобов’язані
проходити тест перед відправленням (ПЛР або антиген).

Невакцинований повнолітній мандрівник повинен пройти 14-денний карантин. Якщо у
вас немає сім’ї в Саскачевані, це організовує місцева влада.
Мандрівники, які демонструють симптоми COVID-19 (ті, у кого спостерігається лихоманка
і кашель або лихоманка і утруднене дихання), НЕ зможуть подорожувати, якщо у них не
буде медичної довідки або результатів тестів, які доводять, що симптоми не пов’язані з
COVID . Те ж саме стосується тих, хто має позитивний результат ПЛР або тесту на антиген
COVID.

ArriveCan
Ви повинні завантажити програму ArriveCan і заповнити всю необхідну інформацію за 72
годин до відправлення. За 48 годин до поїздки ви повинні надіслати в організацію звіт
про виконання всіх вимог.

Як отримати посадковий квиток?
Ваше місце в рейсі буде підтверджено, коли ви отримаєте підтвердження від нашої
команди з номером білету. В день рейсу на PTAK EXPO ми видамо вам посвідчення на
посадку в літак.

Багаж / БАГАЖ
Скільки багажу я можу взяти?
Ми рекомендуємо не брати більше 2 великих одиниць багажу(максимум 23 кг кожен) і 1
маленьку в салон.
Чи можу я подорожувати зі своїм домашнім улюбленцем?
•
Так. Усіх домашніх тварин необхідно зареєструвати разом із рештою багажу.
Домашні тварини подорожують виключно в багажному відсіку незалежно від виду,
породи та віку.

