
Fraudsters also want to take advantage 
of the situation in Ukraine. Among them 
could be business owners of the sex in-
dustry or human trafficking.

These people (both men and women) 
offer help, shelter and food under the 
guise of volunteers. Consequently, 
women and children from Ukraine are 
being taken away in an unknown and 
dangerous direction.

Please contact ONLY the official help 
services, volunteers, organisations and 
pay attention to their badges, ask about 
documents, sites of the organisation.

DO NOT accept help from private indi-
viduals unless you have been contacted 
by an official volunteer organisation.

DO NOT give your passport to anyone. If 
you are going somewhere with a person 
you do not know, send his/her address 
and preferably a photo of this person's 
passport to a third party.

We understand your plight and difficult 
situation and moral state. But please re-
member that it is very important to take 
care of your SAFETY, even in such diffi-
cult times. Take care of yourself!
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WARNING!
Women, mothers 
with children from 
Ukraine, who are 
seeking asylum 
abroad, please be 
very CAREFUL 
when you come to 
ththe train stations 
and look for help, 
support and espe-
cially private hous-
in

Request to volunteers
If you notice a suspicious person or an unusual situation,

contact the local police immediately
(you will find the numbers on the back of the flyer).

* Officially confirmed information for Germany,
at Berlin Central Station. But please be careful wherever you arrive!



GENERAL SAFETY

MEDICAL PROVISION

PHONES AND ADDRESSES OF FIRST AID (BERLIN)

ACCOMMODATION (BERLIN)

ORGANISATIONS YOU CAN TRUST

German police number: 110
If you notice an unusual situation or a suspicious person, please contact the Inspection Police at 
Berlin Central Station:
+49 302 062 2930
In cases of sexual or domestic violence - DO NOT BE SILENT! Call:
++49 800 22 55 530 (pnbsrbpt 9.00-14.00; Tue, Thu 15.00-20.00)     +49 8000 116 016 (24 hours a 

At Oranienburger Straße 285, house 24 you can get first aid help.
Serious cases: Charité Clinic +49 30 450 50 (wait for the line until you are connected)
For pregnant women: The Center for Sexual Health and Family Planning
Address: Urbanstraße 24, 10967 Berlin
Mail: Zentrum@ba-fk.berlin.de
Phone: +49 30 90298 8363



Ситуацією в Україні хочуть 
скористатися також шахраї. Серед них 
також можуть бути власники бізнесу 
секс індустрії та торговлі людьми.

Ці люди (можуть бути як чоловіки, так і 
жінки) під видом волонтерів 
пропонують допомогу, житло та їжу. 
Насправді, забирають жінок та дітей у 
невідомому та небезпечному 
напрямку.

Будь-ласка звертайтеся ТІЛЬКИ до 
офіційних служб допомоги, 
волонтерів, організацій та звертайте 
уваги на їх бейджики, питайте про 
документи, сайти організації.

НЕ приймайте допомогу від 
приватних осіб, якщо Вас з такою 
людиною не сконтактувала офіційна 
волонтерська організація.

НЕ віддавайте свій паспорт нікому в 
руки та, якщо Ви з кимось кудись 
йдете, надішліть цю адресу та бажано 
фото паспорту цієї особи третьому 
лицю.

Ми розуміємо Ваше скрутне 
становище та важкий моральний стан. 
Але, будь ласка, памятайте, що 
піклуватися про свою БЕЗПЕКУ, навіть 
в такі важкі часи дуже важливо. 
Бережіть себе!
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УВАГА!
Жінки та матері з 
дітьми з України, 
будь-ласка, коли 
ви
приїждприїжджаєте на 
залізничні станції 
та шукаєте 
допомоги,
підтримки та 
особливо 
приватне житло,
ббудьте дуже 
ОБЕРЕЖНІ!

Прохання до волонтерів
Якщо Ви помітили підозрілу особу, або незвичайну ситуцаію,

негайно звертайтеся до місцевої поліції
(номера Ви знайдете на зворотній стороні флаєра).

*Офіційно інформація підтверджена в Німеччині, на головному вокзалі Берліна.
Але велике прохання пильнувати всюди, куди Ви зараз приїжджаєте!



БЕЗПЕКА 

МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТЕЛЕФОНИ ТА АДРЕСИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ (БЕРЛІН)

ЖИТЛО (БЕРЛІН)

ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИМ МОЖНА ДОВІРЯТИ
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