Брюссельський орієнтаційний центр здоров'я (BH0C) стає Брюссельським
орієнтаційним центром (BOC) та продовжує допомагати людям зі статусом
«Бенефіціар тимчасового захисту» (БТЗ)
Що таке Брюссельський орієнтаційний центр (BOC)?
Це Брюссельський довідковий центр соціальної допомоги та охорони здоров’я.
Центр, створений у серці столиці в травні цього року, та допомагає людям – які проживають у
Брюссельському столичному регіоні – для отримання доступу до медичної та/або психологічної допомоги
та інформації про бельгійську систему охорони здоров’я, соціальні права та іншу доступну допомогу.
BOC є ініціативою Комісії спільної громади.

Хто може відвідати Брюссельський орієнтаційний центр?
BOC вітає всіх бенефіціарів тимчасового захисту (БTЗ), які прибувають з України та проживають у Брюсселі, незалежно
від стадії адміністративних кроків, що виконуються.

Які послуги пропонує Брюссельський Орієнтаційний центр для БТЗ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Допомога та/або консультація лікарів фізичного та психологічного здоров'я;
Рекомендована служба вакцинації, для профілактики інфекційних захворювань;
Можливість отримати направлення до сімейного лікаря та/або спеціаліста з психологічного здоров'я;
Скринінг та вакцинація проти Covid-19;
Соціальні працівники та психологи, які допомагають дорослим, дітям або неповнолітнім дітям без супроводу,
які зазнали фізичного, психологічного, сексуального чи морального насильства;
Інформацію щодо доступу до матеріальної допомоги людям похилого віку;
Сімейні виплати (матеріальна допомога на дітей) і доступ до центрів планування сім'ї (для всіх питань, що
стосуються стосунків, емоційного чи сексуального життя);
Інформація щодо пільг та доступу до центрів розміщення для людей з обмеженими можливостями;
Засоби пересування для людей з обмеженими можливостями;
Інформація щодо отримання фінансової допомоги для пересування по Брюсселю (STIB);

«BOC» супроводжує БTЗ до заключення договору із страховою компанією.
Приналежність до страхової компанії у Бельгії обов’язкова, для того щоб мати відшкодування
медичних витрат під час консультації лікаря, стоматолога, спеціаліста, фізіотерапевта чи
інших медичних працівників під час госпіталізації. А також повернення коштів
(частково) при купівлі ліків в аптеках.

Робочий час:
З понеділка по п'ятницю з 09:30 до 17:30



Увага: це наша нова адреса з
12 вересня 2022 року!
Boulevard Pacheco, 34 (3 поверх)

Як дістатися до «BOC»?
Métro: ligne 2 et 6 (Sortir à la station Rogier ou Botanique)
Trams: 3, 4, 25 et 55 (Rogier) et 92 et 93 (Botanique)
Bus: 61, 270, 271, 470 et 620 (Botanique)
Train: gare de Bruxelles-Central ou Bruxelles-Congrès

