
ВАША БЕЗПЕКА В ЛЮКСЕМБУРЗІ 
ЧЕРЕЗ ВІЙНУ В УКРАЇНІ ГРОМАДЯНИ ЦІЄЇ ДЕРЖАВИ ВИМУШЕНІ ШУКАЮТЬ ПРИТУЛОК ЗА 

КОРДОНОМ. ЦІ ЛЮДИ РИЗИКУЮТЬ СТАТИ ЖЕРТВАМИ ТОРГIВЛI ЛЮДЬМИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ. 
БАГАТО ЛЮДЕЙ ГОТОВІ НАДАТИ ДОПОМОГУ УКРАЇНЦЯМ, 

АЛЕ, НА ЖАЛЬ, НЕ ВСІМ МОЖНА ДОВІРЯТИ. 
Для отримання інформації зателефонуйте будь ласка за номером: 

(+352) 247 857 00
National Reception Office / Національна приймальня 

чи відвідайте сайт www.stoptraite.lu

ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ ОЗНАЙОМТЕСЯ БУДЬ ЛАСКА З ІНФОРМАЦІЄЮ, ЩО НАВЕДЕНА НИЖЧЕ!

Документи 
Ніколи не вiддавайте свій паспорт або посвідчення особи нікому, 
окрім державного службовця. Носіть особисті документи ближче 
до тіла. Сфотографуйте їх, аби у вас була резервна копія на 
випадок втрати або крадіжки. Надішліть копію друзям, родичам 
та собі на електронну пошту. Ніколи не публікуйте данні Ваших 
документів онлайн. 

Житло  
Ви маєте право на базові послуги, такі як ліжко, їжа та медична 
допомога. Якщо Ви не масте де спати, знаходитеся у небезпечному 
місці або бажаєте дізнатися більше про свої 
права та процедуру надання статусу шукача 
притулку або тимчасового захисту, 
зверніться по допомогу до цієї організації: 
Primo-accueil d'urgence/Невідкладний 
перший прийом
Rue Tony Rollman L- 2454 
Luxembourg-Kirchberg (24/7)

Контакти  
Домовтеся з Вашими близькими про кодове повідомлення, за 
яким вони зрозуміють, що Ви в небезпеці. Вони також мають 
знати де і з ким Ви зупинилися.

Гроші  
Носіть готівку при собі, суму також можна розділити на кілька 
частин і заховати в різних місцях із розрахунку на те, що будь-яку з 
особистих речей доведеться залишити в будь-який момент. 
Запам'ятайте номер своєї кредитної/дебетової картки. Запам'ятайте 
телефонні номери кількох надійних людей, які зможуть 
допомогти/переказати гроші в разі потреби. Ніколи не діліться 
банківськими реквізитами, паролями чи кодами авторизації з 
іншими людьми. Ніколи не відкривайте банківський рахунок для 
людей, з якими Ви щойно познайомилися.

Експлуатація   
Якщо з Вами поводяться несправедливо, або люди 
користуються Вашим становищем, повідомте про це місцеву 
поліцію за цими номерами: 
POLICE тел.: (+352) 24460 3220, 113 (24/7) e-mail: 
traite@police.etat.lu 
або Ви можете звернутися по допомогу до організації, що 
допомагає жертвам торгівлі людьми: 
INFOTRAITE тел: (+352) 27 36 56 46, (+352) 621 316 919, 
(+352) 621 351 884 
e-mail: info@traite.lu 

Ця брошура була розроблена 
Європейскою Федерацією Банків для 
інформаційних цілей, як внесок у 
запобігання торгівлі людьми. Випадки 
торгівлі людьми та експлуатації мають  
бути повідомлені державним органам. 

Проблеми на роботі  
У разі підозри, що Вас експлуатують, або в разі інших питань 
пов'язаних з роботою, зв'яжіться з наступною місцевою 
організацією: 
ITM (Inspection du Travail et des Mines) /Інспекція з праці
Номер телефону: (+352) 247 76100 
e-mail: contact@itm.etat.lu
 web: https://itm.public.lu
www.police.lu
Термінова допомога: 113 

https://maee.gouvernement.lu/fr/services-aux-citoyens/
accueil-de-personnes-ukraine/version-ukr-accueil-de-personnes.html



YOUR SAFETY IN LUXEMBOURG
 BECAUSE OF THE WAR IN UKRAINE, WOMEN, CHILDREN AND MEN ARE FLEEING. THEY ARE 
VULNERABLE TO BECOMING VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING AND EXPLOITATION. MANY 

PEOPLE OFFER HELP, BUT UNFORTUNATELY NOT EVERYONE CAN BE TRUSTED. 
FOR ANY INFORMATION, PLEASE CALL 

(+352) 247 85 700 
(National Reception Office) 

or visit the website www.stoptraite.lu 

STAY SAFE BY PAYING ATTENTION TO THE INFORMATION BELOW! 

IDENTITY DOCUMENTS  
Never give a passport or ID to anyone other than a public official. 
Carry it close to your body. Take a picture of your identity documents 
with your phone so you have a backup in case of loss or theft. Send a 
copy to friends/family and to yourself. Do not share information and 
details about your identity online. 

ACCOMODATION   
You are entitled to basic services such as bed, food, and medical care. 
If you do not have a place to sleep, you are 
staying at an unsafe location, or want to know 
more about your rights and the 
asylum/temporary protection procedure, seek 
help from these agencies : 
Primo-accueil d'urgence 
Rue Tony Rollman L- 2454 
Luxembourg-Kirchberg (24/7)

CONTACTS   
Develop a code word with your friends and family so that if you are in 
danger and can't say so, they know you are in danger. They should 
also know with whom and where you are staying.

MONEY   
Carry cash somewhere hidden with you, perhaps even in multiple places, 
assuming that any bag you have could be left behind at some point. 
Memorize your credit card/debit card number. Memorize phone numbers 
of multiple reliable people who can transfer/help with money in case of 
need. Never share your banking credentials, passwords, or authorization 
codes. Never open a bank account at the request of somebody you just 
met.

EXPLOITATION    
In case you are treated unfairly, or people are taking advantage of your 
situation, you can report it to the local police via the following 
numbers: 
POLICE, Tel.: (+352) 24460 3220, 113 (24/7) E-mail: 
traite@police.etat.lu 
Or you can contact an assistance service for victims of human 
trafficking: 
INFOTRAITE Tel: (+352) 27 36 56 46, (+352) 621 316 919, 
(+352) 621 351 884 
e-mail: info@traite.lu 

This leaflet was developed by the EBF for 
information purposes as a contribution 
towards the prevention of human 
trafficking. Actual cases of human 
trafficking and exploitation should be 
referred to public authorities.

PROBLEMS AT WORK  
If you feel you are being exploited and for any work related issues, contact 
the local organizations below:  
ITM (Inspection du Travail et des Mines) 
Tél.: (+352) 247 76100
e-mail: contact@itm.etat.lu 
web: https://itm.public.lu or www.police.lu 
In case of emergency: 113 

https://maee.gouvernement.lu/en/services-aux-citoyens/
accueil-de-personnes-ukraine.html


