
Вітаємо у муніципалітеті Арендаль! 
 
Ваше ім'я та прізвище: 
 
 
Ми створили план для медичного обслуговування у нашому муніципалітеті. 

• Коли Ви прибуваєте до Арендалю є ряд обов'язкових речей і тих, що Ви можете, 
але не мусите робити, стосовно вашого здоров’я. 

• Коли Ви заререєструєтеся у відділку поліції і отримаєте D-номер, у Вас будуть 
певні права, стосовно охорони здоров‘я у вашому муніципальному окрузі. 

 
Туберкульоз: 
Вам необхідно пройти обстеження на туберкульоз - це є обовязковим! 
Особи віком від 15 років повинні зробити рентген легенів. 
Діти віком від 6 місяців до 14 років повинні зробити аналіз крові. 
Діти віком до 6 місяців мають пройти медичний огляд. 
Направлення на ці обстеження ви отримаєте від муніципалітету. 
Обстеження проходять у лікарні. див. карту. 
 
Я пройшов/пройшла обстеження на туберкульоз: 
 
Заповнення медичної документації: 
Вас запишуть на прийом до лікаря/медсестри, де Ви пройдете загальне обстеження, 
щодо стану Вашого фізичного і психічного здоров'я.  
Це триватиме приблизно 45 хвилин з медсестрою і 20 хвилин з лікарем. Ви маєте право 
на перекладача, якщо Ви не розмовляєте якоюсь спільною мовою, наприклад 
англійською.  
Метою цього обстеження є виявлення проблем зі здоров'ям, що потребують негайного 
медичного втручання. Дані обстеження будуть внесені до Вашої медичної карти, після 
чого Ви зможете отримувати медичну допомогу на тих самих правах, що і всі інші 
громадяни. 
Заповнення медичної документації відбувається в центрі здоров'я міста Арендаль на 
третьому поверсі ТЦ ALTI, див. карту. 
Радимо зробити аналіз крові на ВІЛ, Гепатит типу B і C. 
 
Я пройшов/пройшла процедуру заповнення медичної документації: 
 
Інші вакцини: 
Дітям і дорослим до 40 років, які не хворіли на кір і краснуху або отримали вакцину 
проти цих хвороб, запропонують також прийняти дозу вакцини MMR. 
Дорослим, які не отримали поліомієлітної вакцини, запропонують вакцинуватися. 
Вакцинація є добровільною. 
 
Я отримав/отримала інформацію щодо MMR, поліо вакцини і програми дитячої 
вакцинації. 
 
Ковід: 
Ви можете зробити тест, якщо маєте симптоми цієї хвороби. 
Ми радимо вакцинуватися від ковіду, якщо Ви не зробили цього раніше, це є Вашим 
вибором - приймати вакцину чи ні (вакцинація в Норвегії є добровільною). Ви можете 



провакцинуватись у центрі вакцинації, який знаходиться на першому поверсі ТЦ Maxis, 
за адресою: Vesterveien 44, 4839 Arendal. Години праці центру вакцинації: середа з 
10.00 до 14.30 і четвер з 15.00 до 19.30, без попереднього запису. 
Хто може отримати вакцину: 
Діти віком від 12 років - перша і друга дози. 
Дорослі віком від 18 років - 1, 2 дози і 3 (додаткова). 
Вакциновані особи від 18 років можуть отримати четверту дозу вакцини, якщо мають 
підтвердження попередніх вакцинацій від лікаря чи служби охорони здоров'я. 
Другу дозу можуть отримати особи, які отримали першу не менше чотирьох тижнів/28 
днів тому. 
Третю дозу можуть отримати особи, які отримали другу принаймні 20 тижнів тому. 
Тести і вакцинація безкоштовні. 
 
Я зрозумів/зрозуміла інформацію щодо COVID і ознайомлений/ознайомлена з 
наданими мені можливостями: 
 
Потреба швидкої допомоги: 

• Якщо у Вас виникла потреба термінової консультації лікаря, дзвоніть за 
номером 116 117 

• У разі невідкладної допомоги дзвоніть за номером 113 
 
Подальше обстеження: 
Вагітні жінки - в центрі здоров’я і поліклініці безкоштовно. 
Діти віком від 0 до 5 років в центрі здоров’я, вакцинація і обстеження безкоштовно. 
Діти шкільного віку - шкільна медична служба, вакцинація і обстеження безкоштовно. 
У муніципалітеті знаходиться кілька поліклінік. Шукайте лікаря загальної практики 
через систему охорони здоров’я: helsenorge.no. Щоб потрапити на  облік потрібно 
записатися в чергу. 
Послуга платна. 
 
Муніципалітет пропонує безкоштовні послуги для охорони психічного здоров'я дітей, 
дорослих та сімей. 
 
З питаннями звертайтеся до медсестри Ingrid Sofie Nordhus 
Email: ingrid.sofie.torstveit.nordhus@arendal.kommune.no 
Центр здоров’я Арендаль тел. 37006870 
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Карти 
 
Туберкульоз: рентген і аналіз крові 
Відділення невідкладної допомоги міста Арендаль 
 

 

 

Центр здоров’я Арендаль: медична документація для вагітних, дітей ТВ сімей 
 

 

 

 

 

 



Covid-19 vaksine 

 

 

 

 


