
  
Бо Фармони Президенти Федератсияи Россия 

№274 аз 18.04.2020 сол бо кор таъмин 

намудани шаҳрвандони хориҷие, ки патент ва 
иҷозат барои кор надоранд, дар муддати аз 15 

март то 15 июни соли 2020 иҷозат дода 

мешавад.  

Оиди поймолшавии ҳуқуқҳои меҳнатии худ ва 
қоидаҳои худҷудонигоҳдорӣ аз ҷониби 

корфармо Шумо метавонед ба Инспексияи 

давлатии меҳнат дар Санкт-Петербург 
(Государственная инспекция труда в Санкт-

Петербурге) бо телефони боварии шабонарӯзӣ: 

(812) 408-90-16 хабар расонед. 
Маълумоти бештар:     

Инспексияи давлатии меҳнат дар Санкт-

Петербург (Государственная инспекция 

труда в Санкт-Петербурге): git78.rostrud.ru, 
(812) 747-37-85 

Хати боварии Роструд (Роструд): 
онлайнинспекция.рф/covid19 

 

4. Дар ҳолати зарурӣ гирифтани кӯмаки 

иҷтимоӣ 
Шаҳрвандони хориҷии иҷозат барои иқомати 

муваққатӣ дошта, иҷозат барои иқомат, аъзоѐни 

оила – шаҳрвандони Федератсияи Россия, 

инчунин оилаҳои бисѐрфарзанд ва шахсони 
калонсол ҳуқуқ доранд  

барои дастгирии таъҷилии иҷтимоӣ муроҷиат 

намоянд. 
Оиди имкониятҳо ва тартиби гирифтани 

кӯмаки иҷтимоӣ Шумо метавонед тариқи 

телефони боварии СПб ГКУ «Маркази ташкил 

намудани хизматрасонии иҷтимоӣ» (СПб ГКУ 
«Центр организации социального 

обслуживания»): (812) 576-0-576 (дар вақти 

корӣ) маълумот гиред.   
 

5. Муроҷиат намудан ба муассисаҳои 

консулгарии шаҳр 
Дар назди консулгариҳо ва сафоратхонаҳои  

 

             
давлатҳои Шумо дар Санкт-Петербург штабҳои 

таъҷилӣ амал менамоянд, ки дар онҳо Шумо 

метавонед кӯмаки зарурӣ ва хизматрасониҳои 
давлатӣ, аз ҷумла оиди масъалаҳои таъҷилан 

бозгаштан ба Ватанро гиред. 

Маълумоти бештар: 

Консулгарии генералии Тоҷикистон  

дар Санкт-Петербург  

tajgenconsspb.ru, (812) 490-47-46, +7 961 611 16 17 

(телефони боварии шабонарӯзӣ) 

 

 

Дӯстони гиромӣ! 
 

Агар Шумо – шаҳрванди хориҷӣ ва ба Шумо кӯмаки 

таъҷилии ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ лозим бошад, агар 

Шумо ба вазъияти мушкил дучор шудаед ва ба 
машварат эҳтиѐҷ доред,  

- барои машварат ба  

ФХ «ПСП-фонд» (БФ «ПСП-фонд»):  
+ 7 953 141 31 09 – телефони боварӣ, 

migrussia.ru – тамосҳои муфид, маълумот оиди 

қонунгузорӣ,  
маслиҳатҳо ба муҳоҷирон vk.com/pspfond – гурӯҳ дар 

«ВКонтакте» 

- ба телефони боварии Кумита оид ба муносибатҳои 

байналмилалӣ ва амалинамоии сиѐсати 

муҳоҷиратӣ дар Санкт-Петербург (Комитет по 

межнациональным отношениям и реализации 

миграционной политики в Санкт-Петербурге): 
(812) 576-28-67, migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru 

муроҷиат намоед. 

 

СПб ГКУ «СПб Дом Национальностей»  
Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 15, лит. А 

Domnac@yandex.ru , spbdn.ru , vk.com/spbdomnac 

Instagram: spb_domnac 
 

_________________________________________ 
Буклет разработан БФ «ПСП-фонд» 

Автор-составитель: Якимов А.Н. 
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Қоидаи худҷудонигоҳдорӣ: 

чӣ бояд кард ва кӣ 

метавонад ѐрӣ расонад 

 

Маълумоти муфид барои 

муҳоҷирон 
 

 
 

mailto:Domnac@yandex.ru


 

Дар ҳама дунѐ – эпидемияи коронавирус 

COVID-19: ин вирус боиси сироятѐбии 

хавфнок, монанди зуком гардида, лекин ба 
оқибатҳои хавфнок ва ҳатто ба марг оварда 

мерасонад, бинобар сабаби илтиҳоб, 

иллатнокии системаи нафаскашӣ ва ҳозима. 

Гурӯхи асосии таҳти хавф қароргирифта – 
шахсони аз 65 сола боло, лекин метавонанд 

кӯдакон ва ҷавонон ва ҳатто шахсони миѐнасол 

зарари вазнин бинанд.  Вирус аз шахс ба шахс 
– ҳангоми атсазанӣ ва сулфа, инчунин ба 

воситаи даст расонидан мегузарад. 

Аломатҳои асосӣ: таби баланд, сулфазании 
хушк, зиқи нафас, дард дар мушакҳо, хастагии 

баланд, баъзан вақт – дарди сар, дарди сари 

сина, дарунравӣ, дилбеҳузурӣ, қайкунӣ, 

хунпартоӣ. Аломатҳо метавонанд дар муддати     
14 рӯз баъди сироятѐбӣ пайдо шаванд ва бисѐр 

вақт ба зукоми оддӣ монанд ҳастанд. 

 

Чӣ тавр аз коронавирус эҳтиѐт кард 

 
 ба ҷойҳои ҷамъиятӣ ташриф наовардан, бе 

зарурият аз хона набаромадан 

 бо дастони ифлос ба рӯй нарасидан 

 аз муошират бо шахсони бемор дурӣ 

ҷустан 

 бо диққат дастонро шустан (на кам аз 30 

сония дар оби гарм) 

 дезинфексия кардан ва бо собун чизҳои 

расидаатон ва ѐ  

 дигар шахсон мерасидаро шустан 

 ба дигар шахсон даст нарасонидан, 

дастфишорӣ накардан ва ба оғӯш 
нагирифтан 

Маълумоти бештар дар сомонаи: 

стопкоронавирус.рф 

Барои боздоштани паҳншавии коронавирус,  

дар Санкт-Петербург қоидаи 

худҷудонигоҳдорӣ ҷорӣ карда шудааст. 
 

 
Маълумоти бештарро оиди қоидаи 

худҷудонигоҳдорӣ дар Санкт-Петербург 

метавонед тариқи сомонаи: gov.spb.ru/covid-19 

ва ѐ телефони боварии (812) 245-32-20 пайдо 

намоед 

 

Шаҳрвандони хориҷӣ чӣ бояд кард 
 

1. Вазъи саломатии худро пайгирӣ намоед! 

Дар ҳолати бад гардидани вазъи саломатӣ дарҳол 

ба кӯмак (ѐрӣ) муроҷиат намоед.   
Дилҳоҳ ѐрии таъҷилӣ ва фавқулодда дар ҳолати 
сироятѐбӣ ҳангоми таҳдид ба ҳаѐти шахс, ройгон 

(бепул) расонида мешавад, ҳатто агар Шумо полиси 

тиббӣ ва ѐ дигар ҳуҷҷатҳоро надошта бошед. 

 

Ёрии таъҷилиро метавон тариқи 112 ва ѐ 103 

даъват намоед! Агар ѐрии таъҷилӣ ба даъват 

наояд ва ѐ аз табобати Шумо даст кашад,  

ба рақамҳои зерин занг занед (812) 571-45-04 

 

Маълумоти бештар: 

 

Телефони боварии Вазорати тандурустии Россия  

(Горячая линия Минздрава России): 8 800 200 0 200 

Хати иттилоотии шабонарӯзии Кумитаи 

тандурустии Санкт-Петербург (Комитет по 

здравоохранению Санкт-Петербурга):  

(812) 63-555-77 zdrav.spb.ru 

Телефони боварии шабонарӯзӣ дар Санкт-

Петербург барои занони ҳомиладор  

8 952 288 03 20 

Ёрии тиббӣ барои шаҳрвандони хориҷӣ дар Санкт-

Петербург, тамосҳои муассисаҳои тандурустӣ ва 

ѐрии таъҷилӣ: 

migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru/budte-zdorovy 
 

2. Хавотир нашудан оиди тамдид намудани 

мӯҳлати амали ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратӣ 

 

 
Бо Фармони Президенти Федератсияи Россия аз 

18.04.2020 №274 аз 15 март то 15 июни соли 2020 

гузаштани мӯҳлатҳои амали ҳуҷҷатҳои 
муҳоҷиратӣ боз (мавқуф) дошта шудааст. 

- қайди муҳоҷиратӣ, раводид (виза), бақайдгирӣ, 

патент барои кор, иҷозат барои кор, иҷозат барои 

иқомати муваққатӣ, иҷозат барои иқомат, 
паноҳгоҳи муваққатӣ амалкунанда мебошанд, агар 

ҳатто дар ин муддат мӯҳлати онҳо ба итмом расад.  

- қарор оиди ихроҷкунӣ, қарор доштани номатлуб, 
бекор нардани патент барои кор, иҷозат барои 

иқомати муваққатӣ ва иҷозат барои иқомат аз 15 

март то 15 июн қабул карда намешаванд. 
 

Маълумоти бештар: 

Раѐсат оид ба масъалаҳои муҳоҷирати Санкт-

Петербург ва вилояти Ленинград (Управление 

по вопросам миграции Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области):  
78.мвд.рф/ms, (812) 573-30-02 

Телефони боварии Кумита оид ба муносибатҳои 

байналмилалӣ ва амалинамоии сиѐсати 

муҳоҷиратӣ дар Санкт-Петербург (Комитет по 

межнациональным отношениям и реализации 

миграционной политики в Санкт-Петербурге): 

http://migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru, 

 (812) 576-28-67     

 
3. Химоя намудани ҳуқуқҳои меҳнатии худ 

Дар шароити эпидемия корфармо ҳуқуқ надорад 

Шуморо бе ягон асос аз кор озод намояд ва ѐ 

музди меҳнати Шуморо кам намояд, барои ба кор 

баромадан маҷбур намояд ва ѐ бе пардохт барзиѐд 
кор фармояд. 

Корфармо инчунин бояд Шуморо бо маводҳои 

ҳимоявӣ (ниқобҳо, дастпушакҳо) таъмин намояд, 
бо Шумо ҳамаи тағйиротҳои реҷаи кориро хаттӣ 

бо имзо мувофиқа намояд, саривақт ва дар ҳаҷми 

пурра музди меҳнати Шуморо пардохт намояд, ба 

ҷарима, кам намудан ва таъхирнамоии музди 
меҳнат роҳ надиҳад.  

http://migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru/


 


