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Вступ від служби підтримки   

 
Спершу дозвольте мені привітати вас у Воррінгтоні! 
 
 
 

 
 
Привіт, мене звати Рейчел. 
 
 
 
 

 
 
Привіт, мене звати Бет. 
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Ми допоможемо вам облаштуватися у вашому новому будинку; відкрити 
банківський рахунок, подати заявку на отримання фінансових пільг і 
зареєструвати дітей у школі. У перші кілька днів ми допоможемо вам 
зареєструватися на прийом до лікаря та стоматолога, знайти місцеві магазини 
та відвідати місцеве місце богослужіння. Вам також допоможуть отримати SIM-
картку для телефону.  
 
Після приїзду є багато чого, про що вам захочеться дізнатися та поговорити, і 
ми сподіваємося, що зможемо зробити ваше прибуття до Воррінгтону 
максимально комфортним.   
 

Про Воррінгтон  
 
Воррінгтон розташований в графстві Чешир на північному заході Англії.  
У Воррінгтоні проживає понад 205 000 осіб, зокрема невелике, але процвітаюче 
мультикультурне населення.  
 
З роками наші спільноти стають дедалі різноманітнішими, і це відображається в 
різних мовах, які ви можете почути, а також у різноманітних стравах та інших 
продуктах sз багатьох країн, які можна знайти в місцевих магазинах.  
 
Воррінгтон знаходиться у: 
 

 20 милях (32 км) від Манчестера 

 20 милях (32 км) від Ліверпуля  

 80 милях (128 км) від Бірмінгема 

 200 милях (320 км) від Лондона  
 
Воррінгтон поділяється на кілька районів: карти Воррінгтона та центру міста 
розміщені на сторінках 2 і 3.  
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Ваш дім 
 
Сподіваємося, що вам тепло, безпечно та спокійно в будинку, який вам надали для 
проживання. Ваше житло має бути в хорошому стані, мати гарячу та холодну воду, 
опалення, приміщення для приготування їжі та необхідні меблі.  
 
Якщо у вас виникнуть проблеми з домом, повідомте нам про це, і ми будемо працювати 
над покращенням ситуації. Все електричне обладнання має безпечно працювати, і ви 
повинні повідомляти про будь-які несправності співробітнику служби підтримки.  
 
Якщо у вас виникли проблеми з вашим житлом, зв’яжіться із Сектором приватного житла 
(Private Sector Housing) за адресою privatesector@warrington.gov.uk або зателефонуйте 
за номером 01925 248482.  
 
Якщо вам потрібна будь-яка інша консультація щодо житла у зв'язку з переїздом в інше 
місце або якщо розміщення буде невдалим, зв’яжіться зі Службою консультацій із 
питань бездомності та житла (Homelessness and Housing Advice Service) за адресою 
housingadvice@warrington.gov.uk або зателефонуйте за номером 01925 246868. 

 
Аварійні ситуації з газом: у разі проблем із газом або якщо ви відчуваєте запах газу 
у домі, зателефонуйте за номером 0800 111 999  
 
Аварійні ситуації з електрикою: у разі проблем з електрикою зателефонуйте за 
номером 0800 195 4141  
 
Аварійні ситуації з водою: у разі витоку води або проблем зі стоками або 
каналізацією зателефонуйте за номером 0800 33 00 33. Якщо у вас немає 
водопостачання, подзвоніть по номеру 0345 672 3723  
 
Добросусідство   
Сподіваємося, що ваші сусіди щиро привітають вас.  Хороші стосунки допоможуть 
вам влаштуватися у вашій новій спільноті.  
 
Утилізуйте сміття обережно, використовуючи надані контейнери та мішки, 
переконайтеся, що:  
 

 ваші контейнери для сміття виставлені на вулицю у правильний день — 
www.warrington.gov.uk/in_my_neighbourhood;  

 ваші контейнери виставлені до 6:30; 

 контейнери залишені для спорожнення в потрібному місці; 

 жодних зайвих відходів не залишається біля вашого контейнера, а кришка 
повністю закрита; 

 відходи знаходяться в правильному контейнері — 
www.warrington.gov.uk/whichbin;  

 контейнер не дуже важкий. 
 
Ви можете дізнатися більше, відвідавши сайт warrington.gov.uk/bins. 
 
Не залишайте сміття на вулиці або перед домом.  Засмічення є правопорушенням, і 
вас можуть оштрафувати, якщо ви кинете сміття на вулиці.  
 
Не вмикайте голосно музику та не стукайте дверима й вікнами; звук проходить крізь 
стіни й може зашкодити вашим сусідам. 

mailto:privatesector@warrington.gov.uk
mailto:housingadvice@warrington.gov.uk
http://www.warrington.gov.uk/in_my_neighbourhood
http://www.warrington.gov.uk/whichbin
https://www.warrington.gov.uk/bins
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Якщо ваш сусід створює вам проблеми, повідомте про це свого працівника служби 
підтримки, який допоможе вам покращити ситуацію.  
 
Телебачення –вам знадобиться телевізійна ліцензія, щоб дивитися телевізор, яка 
вже може бути у вашого господаря. Вартість ліцензії — 145,00 фунтів стерлінгів. 
Інформацію про те, як отримати телевізійну ліцензію та як оплатити, знаходиться тут 
tvlicensing.co.uk. 
 
Радіо — слухати радіо можна безкоштовно. Є багато місцевих і національних станцій. 
Місцеві та міжнародні новини передає всесвітня служба BBC.  

Переміщення по Воррінгтону 
 

Подорожувати Воррінгтоном легко і просто, оскільки є гарне автобусне та залізничне 
сполучення по всьому району та з усією країною. Ви можете легко доїхати до 
Ліверпулю або Манчестеру, і навіть далі.  
 
Автобусом 
Вартість проїзду в автобусі коливається від 1,60 фунтів стерлінгів за одну коротку 
поїздку до 5,95 фунтів стерлінгів за квиток на весь день.  
  
Дізнатися про розклад місцевих автобусів, вартість та інформацію про подорожі 
можна дізнатися на сайті warringtonsownbuses.co.uk або подзвонивши на номер 
01925 634296.  
 
Якщо ви плануєте подорожувати за межі району, розклад та інтерактивний 
планувальник подорожі знаходиться на сайті traveline.info  або можна 
зателефонувати на Національну лінію подорожей (National Travel Line) за номером 
0870 608 2608.  
 
Автобуси зупиняються лише на визначених зупинках.  Якщо ви хочете сісти в 
автобус, ви повинні підняти руку, щоб попередити водія про зупинку автобусу.  Ви 
повинні заплатити водієві за проїзд, щойно зайдете в автобус. Щоб попередити водія, 
коли ви хочете вийти з автобуса, натисніть кнопку «зупинити» ("stop"), коли 
наближаєтеся до пункту призначення. 
 
У поїзді 
Поїзди зупиняться автоматично, але зупинятимуться лише на станціях, зазначених у 
розкладі маршруту, яким ви їдете. Ви можете дістатися потягами до великих міст, як-
от Манчестер, Ліверпуль, Бірмінгем і Лондон.  
Розклад руху поїздів знаходиться на сайті nationalrail.co.uk   
 
Таксі 
У Воррінгтоні є багато компаній таксі, але зазвичай вони дорожчі, ніж інші види 
транспорту. 
 
Керування автомобілем регулюється різними юридичними повноваженнями і в 
деяких випадках потребує здачі іспиту з водіння. Уряд розробляє Правила 
дорожнього руху, в яких детально визначаються вимоги до всіх учасників дорожнього 
руху, зокрема, до водіїв. Рух відбувається з лівої сторони вулиці. 

http://www.tvlicensing.co.uk/
http://www.traveline.info/
http://www.nationalrail.co.uk/
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Місцеві звичаї та поведінка 
 
Ви можете побачити незвичні для вас способи поведінки і можете не знати, як діяти в 
тій чи іншій ситуації.  Ось деякі речі, які вам можуть стати у нагоді: 
 
Черга – якщо ви чекаєте, щоб вас обслужили в магазині чи офісі, ви повинні стояти в 
черзі, що представляє собою лінію людей, які по черзі чекають на обслуговування.  
Не можна лізти без черги, і якщо ви не станете в чергу, вас можуть взагалі не 
обслужити. 
 
Призначення зустрічей – вам може знадобитися записатися на прийом із різних 
причин, наприклад, на консультацію або до лікаря/терапевта або хірурга. Зпажди 
приходьте вчасно на будь-яку зустріч, про яку ви домовилися, оскільки співробітники 
багатьох організацій дуже зайняті і будуть вдячні, якщо ви не запізнитеся на зустріч. 
Якщо ви спізнюєтеся, ви також можете не потрапити на прийом. 
 
Паління – заборонено палити у всіх закритих громадських місцях, до прикладу в 
ресторанах, магазинах, офісах, урядових будівлях, фабриках, клубах, кінотеатрах та 
в громадському транспорті.  Зазвичай дозволяється палити на відкритому повітрі, але 
деякі громадські місця, такі як спортивні арени та залізничні платформи, забороняють 
палити будь-де на їх території.  Якщо вас спіймають на палінні в забороненій зоні, вас 
можуть оштрафувати.  
 
Державні свята  
Державний вихідний день — це державне свято. Щороку є вісім державних свят. 
Зазвичай вони по понеділках, і багато магазинів, підприємств і офісів зачинені 
протягом такого дня. Деякі магазини залишаться відкритими, а лікарні та поліцейські 
відділки завжди відкриті, разом із тим, у багатьох людей вихідний день.  
 
Державні свята в Англії  
Різдво   25 грудня 
День різдвяних подарунків   26 грудня 
Новий рік  1 січня  
Страсна п'ятниця    у березні або квітні  
Пасхальний понеділок   у березні або квітні  
Першотравневе свято   перший понеділок травня  
Весняне свято останній понеділок травня  
Серпневе свято  останній понеділок серпня  
 
Цього року також є додатковий вихідний день у п’ятницю, 3 червня 2022 року на честь 
платинового ювілею Єлизавети II. 

 
Час 
Годинники переводять на одну годину вперед о 1 годині ночі в останню неділю 
березня і на одну годину назад о 2 годині ночі в останню неділю жовтня.  
 
Період із березня по жовтень називається британським літнім часом (BST). У цей 
період денного світла більше ввечері і менше вранці. 



8 
 

 

Покупки  
 
Є чимало місць, де можна придбати їжу й одяг. Багато великих супермаркетів 
продають все в одному магазині. У центрі міста Воррінгтон також є ринок, де можна 
придбати свіжі фрукти, овочі, м’ясо та рибу.  
 

Вартість основних продуктів харчування 

Вартість їжі у Великобританії залежить від того, де ви її купуєте. У супермаркетах 
часто є «власні марки», які дешевші, ніж відомі бренди. 
 

Середні ціни. У таблицях нижче наведено середні ціни на основні продукти 
харчування у Великій Британії. 
 

ОСНОВНІ ПРОДУКТИ Приблизна вартість у фунтах 
стерлінгів (£) 

Буханець білого хліба 0,75 

Пінта (568 мл) напівзнежиреного молока 0,40 

Шість середніх яєць 1,28 

Маргарин (500 г) 0,.61 

Вершкове масло (250 г) 0,85  

Сир (250 г) 1,27  

Олія кулінарна (1 літр) 0,88  

Макарони – сирі спагеті (500 г) 0,55  

Рис (1 кг) 0,74  

Локшина (500 г) 1,19  

 
М'ЯСО, ПТИЦЯ ТА РИБА  

Філе лосося х 2 (300 г) 3,30 

Очищені креветки (300 г) 3,20 

Філе тріски (334 г)  3,00 

Яловичина – фарш (500 г) 1,60 

ФРУКТИ Й ОВОЧІ 

Яблука (1 кг) 1,28 

Банани (1 кг) 0,77 

Бобові паростки (335 г) 0,43 

Морква (1 кг) 0,62 

Чилі (56 г) 0,49 

Часник (на вагу) 1,44 

Лимон (штука) 0,28 

Апельсини (штука) 0,26 

Цибуля (1 кг) 0,72 

Перець (штука) 0,68 

Картопля (2,5 кг) 1,78 

Гриби (250 г) 0,67 

Помідори (упаковка 6 шт.) 0,69 

КОНСЕРВИ   

Нут (220 г) 0,69 

Печена квасоля (220 г) 0,23 

Шматочки персика (410 г) 0,34 

Суп (295 г) 0,52 

Солодка кукурудза (200 г) 0,25 

Тунець в розсолі (185 г) 0,80 

НАПОЇ  

Кола (2 літри)  0,37  

Розчинна кава (100 г)  1,94  
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Яблучний/апельсиновий сік (1 літр)  0,98  

Мінеральна вода (1,5 л)  0,55 

Пакетики чаю (80) 1,38 

ТОВАРИ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я ТА КРАСИ  

Дезодорант-спрей (250 мл) 0,98  

Шампунь (400 мл)  2,20  

Гель для душу (250 мл)  0,73  

Мило (125 г) 0,28  

Зубна щітка (штука) 0,89  

Зубна паста (100 мл) 0,49  

 

Golden Square — це головний торговий центр у центрі міста Воррінгтон. Це місце для 
заклопотаних покупців, яким потрібні роздрібні магазини і заклади (як-от, кав’ярня, 
одяг і продукти харчування). Він відкритий 7 днів на тиждень. Автобус прямує від 
Воррінгтона до торгового центру, а Центральний залізничний вокзал Воррінгтона 
знаходиться за кілька хвилин ходьби від нього. 
 
Cockhedge Center — це торговий центр неподалік від центру міста, він невеликий, але 
має ряд хороших магазинів, зокрема супермаркет.  
 
Також є торговий центр за адресою Birchwood Dewhurst Road, Birchwood WA3 7PG, 
тут є невеликий вибір магазинів, зокрема супермаркет і заклади харчування.  
 
У деяких великих магазинах є продукти, імпортовані з інших країн, і продукти, які 
відповідають релігійним вимогам, наприклад, халяльна і кошерна їжа. В Asda та 
Tesco продається обмежений асортимент халяльних продуктів. 
 
Asda Westbrook Superstore, Westbrook Shopping Centre, WA1 3QA  
 
Asda Warrington Superstore, Cockhedge Shopping Centre, Midland Way, 
Warrington, WA1 2QQ.  
 
Графік роботи з понеділка до суботи з 7:30 до 22:00 
Неділя з 10:30 до 16:30 
 
Tesco, Winwick Road, Warrington, WA2 7NE. Відкритий цілодобово. 

Інтернет  
В усіх публічних бібліотеках є доступні комп’ютери. У Воррінгтоні можна безкоштовно 
користуватися комп’ютером протягом 60 хвилин на день.  Ви повинні бути членом, 
мати адресу у Великій Британії й мати можливість отримати свою картку та PIN-код 
від публічної бібліотеки. Співробітник служби підтримки може допомогти вам у цьому. 
 
У кожній бібліотеці пропонуються 

 Комп'ютери з Microsoft Windows 

 Безкоштовний доступ до Інтернету протягом 60 хвилин (після цього часу 
стягується плата) 

 Кольоровий або чорно-білий друк за невелику плату 

 Обладнання для сканування 

 MS Office 2010 - Word, Excel, Access, Powerpoint і Publisher 

 Доступ до низки безкоштовних онлайн-ресурсів, як-от енциклопедії, словники 
та       
сайти сімейної історії. 
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 Доступ до USB-портів і засобів перезапису компакт-дисків, деякі з них все ще 
мають дисководи для дискет. 

 Можна придбати карти пам'яті 
 
Wi-Fi  
Під час використання точки доступу Wi-Fi на вашому пристрої має бути увімкнена 
функція Wi-Fi, і ви повинні знаходитись в зоні дії точки доступу. Все більше невеликих 
незалежних кафе та ресторанів надають безкоштовні точки доступу Wi-Fi.  

Гроші 
У Воррінгтоні є ряд банків, які пропонують повний спектр банківських послуг. 
Cпівробітник служби підтримки допоможе вам відкрити банківський рахунок, коли ви 
прибудете до Великої Британії 
 
В магазинах, як правило, розраховуються готівкою або дебетовими картками, чеки, як 
правило, не приймаються. 
Грошова одиниця Великої Британії — фунт стерлінгів (£). 
 

Доступні монети:  

 1 пенс і 2 пенси («мідні») 
 5 пенсів, 10 пенсів, 20 пенсів і 

50 пенсів («срібні») 
 1 фунт стерлінгів («золотий») 
 2 фунти стерлінгів («всередині 

срібло-по краях золото») 

Доступні такі банкноти: 

 5 фунтів стерлінгів (синя) 
 10 фунтів стерлінгів 

(коричнева) 
 20 фунтів стерлінгів 

(фіолетова) 
 50 фунтів стерлінгів (червона) 

 
Банкомати (ATM) 

Знайти банкомат у Воррінгтоні не важко. Банкомати зазвичай доступні цілодобово й 
розташовані у стінах банків і в деяких магазинах.  
 
Подбайте про безпеку під час користування банкоматом: переконайтеся, що ніхто не 
спостерігає, як ви вводите свій PIN-код, і сховайте гроші, перш ніж відійти від 
банкомата. 
 

Релігія 
 
У Великій Британії ви можете вільно сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати 
жодної.  Ви побачите церкви, мечеті та синагоги, які представляють багато різних 
релігій і вір.  Якщо ви бажаєте, ви можете відвідати будь-яку із цих релігійних груп і 
приєднатися до їхніх служб.  
 
Якщо ви бажаєте знайти певну релігійну групу, Асоціація етнічних спільнот Воррінгтона 
зможе допомогти www.weca.org.uk або запитайте у працівника служби підтримки.  
 

Освіта (зокрема вивчення англійської мови для тих, для кого вона не рідна)  

 

Дошкільна освіта та догляд за дітьми 

 
Чи знаєте ви? Якщо у вас є 2-річна дитина, ви можете отримати безкоштовну 
допомогу з догляду за дітьми.  

http://www.weca.org.uk/
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Деякі сім’ї мають право на 15-годинний догляд за дітьми на тиждень. Щоб 
отримати додаткову інформацію та подати заявку, відвідайте сайт 
https://www.warrington.gov.uk/twoyearfunding  
 

 
 

Наразі уряд пропонує 15 годин на тиждень для догляду за дітьми або дошкільну 
освіту для трьох- і чотирирічних дітей. Вам не потрібно подавати заявку: просто 
знайдіть постачальника послуг із догляду за дітьми та запитайте, чи є у них 
місце для вашої дитини. 
Є розширена пропозиція до 30 годин на тиждень для дітей трьох і чотирьох 
років, батьки яких працюють.  Якщо у вас дитина віком 3 або 4 роки, і ви хочете 
віддати її до дитсадка, ви можете подати заявку на 30-годинний догляд за 
дитиною,  починаючи з її 3-го дня народження. Щоб дізнатися більше, перейдіть 
на вебсайт Childcare Choices www.childcarechoices.gov.uk 
Інформація про догляд за дітьми у вашому регіоні знаходиться на сайті 
www.mylifewarrington.gov.uk разом із інформацією про інші послуги, доступні у 
Воррінгтоні. 
 

Діти та підлітки віком до 16 років – відвідування школи є обов’язковим у Великій 
Британії для дітей віком від 5 до 16 років.  Навчання у школі триває приблизно 6 годин, 
із понеділка по п’ятницю.  
 
Шкільний персонал повинен мати можливість надавати дітям додаткову допомогу з 
вивчення англійської, якщо вони потребують цього, але якщо ваша дитина потребує 
додаткової підтримки, школа може вирішити, що вашій дитині буде легше працювати з 
учнями, які трохи молодші, або вона може отримати підтримку іншого дорослого, тобто 
помічника у класі.  У школі також можуть проводитися додаткові заходи, такі як 
спортивні або музичні клуби поза звичайними уроками, й участь у них допоможе вашій 
дитині знайти друзів та покращити свої навички англійської мови. 
 
Люди старше 16 років і дорослі  – молоді люди, які навчалися в школі до 16 
років, можуть продовжувати навчання в школі або коледжі до 18 років.  Вони 
можуть пройти академічний шлях, який включатиме такі кваліфікації, як рівні 'A', 
або професійний шлях, такий як BTEC або NVQ, а курси варіюються від 
початкового рівня (якщо у вас немає атестату про закінчення середньої школи 
(GCSE)) і вище (наприклад, рівень 3 еквівалентний двом рівням A).  Є багато 
курсів, доступних у місцевих школах, коледжах, приватних постачальників 
навчальних курсів та університетах, а також навчання під час роботи (зокрема, 
стажування).  Зверніться до співробітника служби підтримки для отримання 
додаткової інформації.  
  
Англійська мова для носіїв інших мов (ESOL) – якщо вам потрібна допомога із 
засвоєння навичок англійської мови, ви можете отримати доступ до курсів розмовної 

https://www.warrington.gov.uk/twoyearfunding
https://childcare-support.tax.service.gov.uk/par/app/applynow
https://childcare-support.tax.service.gov.uk/par/app/applynow
http://www.childcarechoices.gov.uk/
http://www.mylifewarrington.gov.uk/
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англійської мови та ESOL. Важливо, щоб ви добре володіли англійською мовою, 
оскільки це збільшить ваші шанси знайти роботу й допоможе вам швидше 
інтегруватися до місцевої спільноти.  
Ці курси будуть організовані для всіх членів вашої родини. 

 

Погода 
Липень і серпень — найспекотніші місяці у Воррінгтоні. Найхолодніші – грудень і 
січень. У ці найхолодніші місяці іноді трапляється сніг/лід і туман. Найвологіший 
місяць – жовтень.  
 
Проте погода в Воррінгтоні мінлива, і люди люблять про неї багато говорити! 
 
Середня кількість сонячного світла 
 

 
 

Середня кількість опадів 
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Безпека громади та закон  
 
Безпека громади 
Поліція, швидка допомога та пожежна служба працюють, щоб допомогти всім 
громадянам, включно із шукачами притулку та біженцями.  Вони будуть ставитися до 
вас справедливо і з повагою.  
 
Прикладами надзвичайної ситуації є випадки, коли чиєсь життя знаходиться в 
небезпеці, відбувається злочин, комусь потрібна рятувальна медична допомога або 
виникла пожежа. 
 

Для надзвичайних ситуацій існує єдиний номер для зв’язку з поліцією, 
швидкою допомогою та пожежною службою Великої Британії: наберіть 999 і 
запитайте потрібну послугу. 

 
НЕ можна робити такі речі, оскільки вони є незаконними.  У Великій Британії 
заборонено: 

 Носити із собою ножі або зброю 

 Вживати або зберігати заборонені наркотики, включаючи канабіс 

 Вступати у статеві стосунки без згоди іншої особи  

 Вступати у статеві стосунки з будь-ким віком до 16 років 

 Використовувати погрозливу чи образливу лексику, погрожувати іншим і 
ображати їх 

 Застосовувати будь-які форми насильства, у тому числі у власній родині 

 Займатися проституцією 

 Спорожнюватися або випускати сечу у громадських місцях (це стосується 
зокрема і дітей) 

 Керувати будь-яким транспортним засобом, у тому числі мотоциклом, без 
чинного страхування, водійських прав, свідоцтва про сплату податків і талону 
технічного огляду 

 Забирати речі, які вам не належать. 
 
Нагляд за дітьми – дуже важливо, щоб діти до 14 років не залишалися без нагляду 
дорослих задля їхньої безпеки 
 
Відвідування школи – навчання дітей у віці від 5 до 16 років є обов’язковим. 
 
Зауважте, що це лише деякі з чинних законів; якщо будь-яка особа вчинить будь-
яке із перерахованих вище правопорушень, вона буде заарештована або 
оштрафована.  Потім поліція розслідуватиме злочин, а справу розглядатиме 
кримінальний суд.  Покаранням за багато тяжких злочинів є в'язниця. 
 
Злочинність і расизм 
Воррінгтон загалом є привітним місцем, але якщо хтось ображає вас фізично чи 
словесно через вашу расу, релігію або національність, зверніться до найближчого 
відділення поліції, або зателефонуйте на безкоштовний, неекстрений номер 101.  
Якщо ви стали свідком такої поведінки, повідомте про інцидент якомога швидше.  
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Охорона здоров'я  
 

У Великій Британії діє Національна служба охорони здоров’я (NHS). Більшість 
медичних послуг є безкоштовними.  
 
Лікар  
Вам і вашій родині працівник служби підтримки допоможе зареєструватися в лікаря-
терапевта, також відомого як лікар загальної практики (GP). Ваш лікар готовий 
допомогти вам із подоланням фізичних або емоційних проблем. Якщо вам треба 
відвідати лікаря, зв’яжіться із лікарською практикою, де ви зареєстровані, та 
запишіться на прийом.  
 
Лікарня  
Якщо у вас більш серйозна проблема, ваш лікар може порекомендувати записатися на 
прийом до спеціаліста в лікарні. Час очікування прийому в спеціаліста/консультанта з 
лікарні може тривати до кількох місяців, якщо це не екстрена ситуація. Лікарня надішле 
вам листа із зазначенням дати вашого прийому.  
 
Вся інформація, яку ви надаєте своєму терапевту, патронажному робітнику або 
персоналу лікарні, залишається конфіденційною, і буде передана іншим установам 
лише в тому випадку, якщо це відповідає вашим інтересам і з вашого повного відома і 
згоди.  
 
Патронажний робітник  
Якщо у вас є діти віком до 16 років, ви отримаєте лист із проханням прийти із сім’єю до 
клініки здоров’я. Патронажний робітник оцінить потреби у здоров’ї та розвитку вашої 
дитини та, за потреби, зробить будь-які щеплення.  
 
Стоматолог  
Попросіть співробітника служби підтримки зареєструвати вас у стоматолога. За 
лікування зубів може стягуватися плата, якщо ви не маєте права на безкоштовне 
лікування або лікування зі знижкою. 
 
Фармацевт 
Аптеки доступні в громадах по всьому Воррінгтону, часто розташовані в інших 
магазинах і громадських центрах. Фармацевти можуть надати поради щодо проблем зі 
здоров’ям і часто це допоможе уникнути необхідності записуватися на прийом до 
терапевта. 
 
Окуліст 
Магазини оптики доступні в громадах по всьому Воррінгтону, часто розташовані в 
інших магазинах, а також у супермаркетах і громадських центрах. Вони можуть 
проводити перевірку зору та надавати окуляри, за необхідності, за що може 
стягуватися додаткова плата, якщо тільки ви не маєте права на безкоштовну перевірку 
зору та безкоштовні окуляри. 
 

Паління – у Великій Британії заборонено палити у всіх закритих громадських місцях, 
до прикладу в ресторанах, магазинах, офісах, урядових будівлях, фабриках, клубах, 
кінотеатрах та в громадському транспорті.  Зазвичай дозволяється палити на 
відкритому повітрі, але деякі громадські місця, такі як спортивні арени та залізничні 
платформи, забороняють палити будь-де на їх території.  Якщо вас спіймають на 
палінні в забороненій зоні, вас можуть оштрафувати.  
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У Великій Британії діє Національна служба охорони здоров’я (NHS), більшість 
медичних послуг є безкоштовними.  
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Що робити у Воррінгтоні  
 

Парки та відкриті простори  
Інформація про парки та відкриті простори знаходиться на сайті 
warrington.gov.uk/parks  
 

Атракціони, що підходять для всієї родини:  
 

Walton Hall and Gardens — чудовий відпочинок для всієї родини. Серед його об'єктів 
і визначних пам'яток є кафе Heritage, дитячий зоопарк, декоративні сади, поле для 
гольфу, Pitch 'n' putt, музей велосипедів, центр виготовлення кераміки та батути. 
Адреса: Walton Lea Road, Higher Walton, Warrington, WA4 6SN  
 
Серед розваг та атракціонів парку Victoria Park є легкоатлетична арена, ігровий 
майданчик, великий скейт-парк, футбольне поле, поле для боулінгу та лавки для 
пікніка. Його поштовий індекс — Warrington WA4 1QN 
 
Об’єкти та атракціони парку Sankey Valley Park — канал, ігрові майданчики, трек для 
велосипедів BMX, паркове мистецтво та скульптури, парковкі доріжки та розв’язки, 
дика природа та лавки для пікніка. Адреса: Cromwell Avenue WA5 9UR.  
 
Серед зручностей та атракціонів парку Bank Park є дитячий ігровий майданчик та 
місце для ігор із м’ячем 
 
Сімейні дні: У Воррінгтоні є багато речей, якими можна зайнятися з родиною, деякі з 
них безкоштовні, але за деякі з них стягується плата, див. 
www.dayoutwiththekids.co.uk/things-to-do/warrington 
 
Громадська діяльність 
Воррінгтон пишається тим, що у ньому живе жвава та привітна спільнота. У районі 
налічується близько 1200 громадських та волонтерських організацій, які надають 
широкий спектр послуг і заходів для всіх вікових груп.  Щоб дізнатися більше див. 
www.warringtonva.org.uk або www.warrington.gov.uk/neighbourhoods 

 
Спорт і відпочинок  
У різних центрах дозвілля проводяться заняття з фітнесу та здорового способу життя 
— від плавання та футболу до фітнесу та консультацій щодо здорового способу життя. 
Додаткова інформація знаходиться на сайті www.livewirewarrington.co.uk     
 
Футбол 
Прем’єр-ліга — це англійська професійна ліга асоціації чоловічих футбольних клубів. 
Перебуваючи на вершині системи англійських футбольних ліг, вона є головним 
національним футбольним турніром. На північному заході розташовані чотири клуби 
прем'єр-ліги: Евертон, Ліверпуль, Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед. 
 
Воррінгтон Вулвз (Warrington Wolves)  
Warrington Wolves RLFC — це професійний футбольний клуб ліги регбі, який 
виступає у Суперлізі. Він грає на стадіоні Halliwell Jones Stadium, 
Воррінгтон.  
 
Музей і художня галерея  
Дізнайтеся про минуле Воррінгтона в музеї або помилуйтеся творами місцевого 
мистецтва у художній галереї Воррінгтона. Відвідування безкоштовне і принесе 
незабутнє враження. Заходьте ненадовго або залишайтеся довше, як захочете. Всі 
заходи та виставки безкоштовні! www.warringtonmuseum.co.uk  

https://www.warrington.gov.uk/parks
https://www.warrington.gov.uk/info/201129/walton_hall_and_gardens/2043/heritage_cafe
http://www.dayoutwiththekids.co.uk/things-to-do/warrington
http://www.warringtonva.org.uk/
http://www.warrington.gov.uk/neighbourhoods
http://www.livewirewarrington.co.uk/
http://www.warringtonmuseum.co.uk/
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Корисна інформація 
 

Для надзвичайних ситуацій існує єдиний номер для зв’язку з поліцією, 
швидкою допомогою та пожежною службою Великої Британії: наберіть 999 і 
запитайте потрібну послугу. 

 
Підтримка жертв: місцева підтримка та допомога жертвам 
01606 366 336 http://www.victimservicescheshire.co.uk/ 
Якщо ви постраждали від злочину і потребуєте підтримки або інформації 
 
Консультації для громадян: 01925 246994   
www.warrington-advice.co.uk/warringtoncab 
Безкоштовні конфіденційні та об'єктивні поради з низки питань, зокрема соціальні 
виплати, проживання та працевлаштування. 
 
Партнерство інвалідів Воррінгтона: 01925 240064   
www.disabilitypartnership.org.uk  
Розробка та надання послуг із забезпечення мобільності та незалежного життя, 
підтримка інвалідів і людей, які живуть із тривалими порушеннями здоров'я. 
 
Зв'язатися з Воррінгтоном: 01925 443322 
www.warrington.gov.uk/info/201197/contact_us/1143/contact_warrington 
Перший контактний пункт для сплати податку на нерухомість, штрафів за паркування, 
шкільного харчування та багато іншого. 
 
Центр занятості Воррінгтона: 0845 604 3719  
www.jobcentreguide.co.uk/warrington-jobcentre 
Тут можна шукати місцеві вакансії у Воррінгтоні та його околицях. У вашому 
місцевому центрі зайнятості можна подати заяву на допомогу з пошуку роботи, 
допомогу з непрацездатності, допомогу із працевлаштування та отримання 
фінансових пільг. 

 
Додаткова підтримка та консультації  

 
Рада у справах біженців – працює з біженцями, щоб допомогти їм побудувати нове 
життя у Великій Британії, і може запропонувати консультації з низки питань, зокрема 
доступ до медичної та терапевтичної підтримки, навчання, працевлаштування та 
житло, а також знайти групи підтримки та курси ESOL у вашому районі. 
  
Головний офіс: Head Office, PO Box 68614, E15 9DQ. www.refugeecouncil.org.uk  
 
Рада у справах біженців також надає каталог послуг усіх агентств, що працюють із 
біженцями, який доступний для пошуку: http://www.refugeecouncil.org.uk/services 
 
Британський Червоний Хрест – надає практичну та емоційну підтримку біженцям і 
шукачам притулку із вразливих груп, які проживають у Великій Британії.  
 
Офіс в Дербіширі, Ноттінгемі та Чеширі 
Red Cross House, Matlock Green, Matlock, DE4 3EG 
Тел.: 01629 582 171. www.redcross.org.uk   
 

Офіс уповноваженого імміграційної служби (OISC) – регулює роботу імміграційних 
радників, які працюють у Великій Британії.  Ви можете поскаржитися на будь-які 

http://www.victimservicescheshire.co.uk/
http://www.warrington-advice.co.uk/warringtoncab
http://www.disabilitypartnership.org.uk/
http://www.warrington.gov.uk/info/201197/contact_us/1143/contact_warrington
http://www.jobcentreguide.co.uk/warrington-jobcentre
http://www.refugeecouncil.org.uk/
http://www.refugeecouncil.org.uk/services
http://www.redcross.org.uk/
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проблеми з ними, зокрема, на погану консультацію та/або обслуговування, стягнення 
необґрунтованих гонорарів та/або стягнення плати за невиконану роботу, заохочення 
вас до неправдивих або оманливих заяв, пропуску термінів або неявки в суд.  
 
5th Floor, 21 Bloomsbury Street  
London, W1CB 3HF  
Тел.: 0345 000 0046 або 020 7211 1500  
Ел. пошта: info@oisc.gov.uk   
www.oisc.gov.uk   
 
Freedom from Torture (Свобода від тортур) (Північний Захід) 
Freedom from Torture забезпечує догляд та реабілітацію тим, хто пережив катування й 
інші форми організованого насильства.  Freedom from Torture приймає направлення 
від самих постраждалих, друзів і членів родини, терапевтів, адвокатів, громадських 
організацій біженців або будь-якої іншої організації добровільного чи законодавчого 
сектора.  Усі послуги для клієнта безкоштовні.  Звернення має бути зроблено в 
письмовій формі, використовуючи форму для направлення до Freedom from Torture, 
яку можна отримати в північно-західному офісі в Манчестері за такою адресою: 
 
1st Floor, North Square 
11 – 13 Spear Street, Manchester, M1 1JU 
Тел.: 0161 236 5744 
www.freedomfromtorture.org/about/15/5251  

mailto:info@oisc.gov.uk
http://www.oisc.gov.uk/
http://www.freedomfromtorture.org/about/15/5251

