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WikiLegalAid – інформаційна платформа, що функціонує за принципом Wikipedia. Вона
розроблена та підтримується мережею фахівців та фахівчинь Координаційного центру з
надання правової допомоги та його територіальних відділень – центрів та бюро правової
допомоги. Платформа містить правові консультації з різних тем. Ці консультації
розроблені з урахуванням найбільш частих запитів клієнтів до системи безоплатної
правової допомоги.

Інформація у WikiLegalAid постійно підтримується в актуальному стані з урахуванням змін
законодавства та судової практики в Україні. Цією базою можуть користуватись як
юристи-практики, студенти-правники, правозахисники, так і пересічні громадяни.
Консультації підготовлені так, щоб бути зрозумілими не лише фахівцям, а й людям без
юридичної освіти. Доступ до всієї інформації, що міститься в базі, є безкоштовним для
користувачів платформи.

Користуватися платформою дуже просто. Для цього слід зайти на головну сторінку wiki
.legalaid.gov.ua
. Аби знайти інформацію, треба ввести у вікні пошуку на головній сторінці слово або його
корінь. На екрані з’явиться перелік консультацій, що містяться в базі за цим словом або
коренем. Знайти необхідну інформацію можна також через структуру категорій
WikiLegalAid за галузями права, відповідна опція для чого також міститься на головній
сторінці.

WikiLegalAid містить у собі вже 1687 консультацій. А нещодавно у відповідь на нові реалії
на головній сторінці платформи з'явився новий розділ "Карантин в Україні у зв'язку з
коронавірусом COVID-19: що потрібно знати", де кожен може знайти інформацію щодо
прав та обов'язків під час карантину.
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Карантин в Україні у зв'язку з коронавірусом COVID-19: що потрібно знати

· Заходи запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19

· Відпустка на період карантину

· Оплата праці працівників закладів освіти і науки в умовах карантину

· Особливості виплати заробітної плати особі, яка знаходиться на самоізоляції

· Карантин: які права обмежуються та чи виникають додаткові обов'язки

· Компенсація вартості квитків у зв'язку з припиненням перевезення пасажирів під час
епідемії коронавірусу

· Особливості дистанційної (надомної) роботи в умовах карантину

· Особливості отримання "лікарняних" на період карантину

· Лікарняний по догляду за дитиною під час карантину. Право перейти на особливий
режим роботи в умовах карантину

· Виконання зобов'язань в умовах карантину

2/3

Полонська районна державна адміністрація ~ ***

· Звільнення від оподаткування на період здійснення заходів спрямованих на
запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби

· Умови введення надзвичайного стану

· Примусове стаціонарне лікування під час карантину

· Надзвичайний стан та надзвичайна ситуація

· Повернення громадян в Україну або отримання допомоги за кордоном під час епідемії
коронавірусу

· Санітарні норми для торгівельних закладів (магазинів) під час карантину

Детальніше читайте на сайті: https://www.legalaid.gov.ua/ https://bit.ly/34Bl8DI
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