
                                                                          ПАМ'ЯТКА

                                                НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦIЯIЯЯ  В УКРАЇНИ

 Шановні пані/пані, ми раді вітати вас у нашому муніципалітеті. Сподіваємося, що навіть далеко від 
батьківщини ви зможе почуватися в безпеці і знайти допомогу. Якщо ви приї  хали   з України  , ми 
надамо вам корисну інформацію для вашого перебування в Італії. 

                                                                АСПЕКТИ ЗДОРОВ'Я 

                            ULSS 7 Pedemontana (Санітарне управління) встановила таку процедуру: 

Кожний повинен з'явитися протягом 48 годин після прибуття в Італію (також для неповнолітніх) без 
попереднього замовлення в відділі оперативної допомоги, який працює в ЛІКАРНІ SANTORSO, 
(Ospedale Alto Vicentino, Via Garziere, 42  SANTORSO), 

з наступними годинами роботи: 

• 8.00-14.00 з понеділка по п’ятницю 

• 8.00 - 13.00 субота 

Відділі оперативної допомоги  (Nucleo Operativo) відповідає за: 

• реєстрація в'їзду переміщених осіб; 

• вхідний  тест (тампон) на Ковід;

• видача тимчасової медичної картки STP 

• запис на щеплення;

• амбулаторна медична допомога. 

Щеплення здійснюватиметься в місті ТІЄНЕ (Thiene), у колишній лікарні БОЛДРІНІ, штаб-квартирі 
відділу профілактики (l’ex Ospedale BOLDRINI, sede del Dipartimento di prevenzione, via Boldrini 1)

КОЛ-ЦЕНТР ДЛЯ ІНФОРМАЦІЇ (ЛИШЕ ІТАЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ) тел. 800938800 з 8 до 18 з 
понеділка по п'ятницю, суботу та неділю з 8 до 13.30 - пошта е-mail ucraina@aulss7.veneto.it 

Оператор в пункті аналізів (Punto Tamponi)  надасть вам всю інформацію про те, що робити в наступні 
дні (щеплення, додаткові тампони тощо). Він також попросить вас зв’язатися по телефону, щоб 
повідомити про результат проведеного мазка. Протягом 5 днів після здачі мазка ви повинні 
дотримуватися режиму самонагляду з обов’язковим носінням маски FFP2. 
 
                                                        ЯКЩО ВИ ГIСТЬIЯСТЬ КОГIСТЬО-НЕБУДЬ
 Господар повинен звернутися до муніципалітету, де він знаходиться, щоб подати заяву про 
гостинність відповідно до ст. 7 Законодавчого декрету 286/98 протягом 48 годин після вашого входу в
будинок. Форми будуть надані муніципалітетом. Ви також повинні повідомити про свою присутність 
до штаб-квартири поліції Віченци протягом 8 днів після в’їзду в Італію. Для цього зверніться до 
Асоціації «Світ у місті» (див. нижче) 

                                   БЮРОКРАТИЧНА ПРАКТИКА, ЮРИДИЧНА ОРІЄНТАЦIЯІЯ, 

                             ТАКОЖ ДЛЯ ДОЗВІЛА НА ЖИТТЯ (PERMESSO DIЯ SOGGIЯORNO)

 На всі питання, що стосуються: 

mailto:ucraina@aulss7.veneto.it


• декларація про наявність (див. вище), 

• включення в систему прийому у випадку, якщо він не має гостинності в Італії,

•  запит на дозвіл на проживання, 

• юридична інформація, 

• медична інформація та допомога в оформленні медичної картки,

•  допомога при влаштуванні неповнолітніх до школи 

• інформація про наявність безкоштовного одягу 

будь ласка, зверніться до Асоціації IL MONDO NELLA CITTA безкоштовно, яка за попереднім записом 
надасть вам всю необхідну допомогу (електронна пошта ucraina.altovicentino@gmail.com). Ми 
залишаємось доступними для будь-якої потреби в надії, що він буде тут прийнятий і що ситуація в 
країні його походження незабаром буде вирішена. 

Співчуваемо.  Наша гостинність.
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