ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ІТАЛІЇ
До вашої уваги подаємо важливу та корисну інформацію щодо вашого перебування в Італії
та просимо вас якнайшвидше упорядкувати своє положення для отримання медичної та
логістичної допомоги
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Обов’язки щодо охорони здоров’я відповідно до нормативи проти Covid для громадян України, які прибули
з України, та осіб, які в будь-якому випадку приїхали з України.
Щоб мати можливість залишатися в нашій країні, ви повинні дотримуватися таких правил:
• до 31 березня 2022 року, після вашого в’їзду на територію Італії протягом 48 годин ви повинні зробити,
молекулярний або антигенний тест на SARS-CoV-2;
• протягом п’яти днів після здачі мазка необхідно дотримуватися режиму самонагляду з обов’язковим носінням
маски типу FFP2;
• до 31 березня 2022 року ви можете користуватися громадським транспортом для того, щоб дістатися до
закладів охорони здоров’я та / або закладів медичного обслуговування, до місця проживання, чи до іншого
місця, наданого у користування та проживання.
У салоні транспорту є обов’язкове носіння маски типу FFP2 та пред’явлення довідки з негативним результатом
молекулярного тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години, або тесту на антиген за 48 годин;
• в пункті в’їзду на національну територію, або в будь-якому випадку протягом 5 днів після в’їзду на територію
Італії вам буде гарантовано:
- введення вакцини проти Covid-19, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту;
- пропозиція вакцинування проти кору, паротиту, краснухи та скринінгового тесту на туберкульоз, та інші
щеплення за оцінкою медиків;
• до 31 березня 2022, в очікуванні видачі так званого «посиленого» зеленого сертифіката, ви маєте право
залишатися в приймальних центрах, в центрах системи захисту та інтеграції (SAI), наданих у
користування та проживання, чи в приватних помешканнях.
За інформацією, щодо дійсності медичної документації чи стану здоров’я, телефонуйте за безкоштовним
номером 1500 або за безкоштовним номером регіону, в якому ви знаходитесь. Ви також можете особисто
звернутися до найближчого медичного закладу ASL.
До кого ви можете звернутися, якщо вам потрібне житло для себе та вашої сім’ї.
• Якщо у вас немає житла, то ви можете звернутися до відділень Префектури у місті, в якому знаходитесь,
пояснивши вашу ситуацію та необхідність влаштування у приймальних закладах.
Що ви повинні зробити, щоб упорядкувати своє становище на території Італії протягом 90 днів перебування:
• Як громадянин України, який має біометричний паспорт, ви звільнені від в’їзної візи, і ви можете перебувати
на території Італії максимум 90 днів з моменту в’їзду до Шенгенської зони.
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• Поспішіть упорядкувати своє положення, таким чином буде легше оперативно надати вам необхідну
допомогу.
• Якщо ви прибули з країни Шенгенської зони, наприклад Словенії, органи влади цієї країни вже поставили
штамп про в’їзд у ваш паспорт, то від цієї дати ви повинні відрахувати 90 днів.
• Якщо ж у вашому паспорті немає штампу, ви повинні звернутися до Головного відділення поліції - імміграційної
служби міста (Questura), де ви знаходитесь, і задекларувати свою присутність.
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Що потрібно зробити, щоб упорядкувати своє положення на італійській території після 90 днів перебування.
• Якщо ви вирішили залишитися в Італії більше 90 днів, тоді ви повинні звернутися до Головного відділення
поліції - імміграційної служби міста (Questura), в якому знаходитесь, щоб отримати всю необхідну інформацію
про різні можливості регулярного перебування на території Італії.
Інша інформація:
• Не забувайте завжди мати при собі паспорт або документ, що посвідчує особу.
• Якщо ви не маєте з собою документа, що посвідчує особу, то вам може його видати Консульство України в Римі.
• У разі будь-яких сумнівів, щодо вашого перебування в Італії, ви завжди можете звернутися до Головного
відділення поліції - імміграційної служби (Questura), або до найближчого до вас комісаріату державної поліції.
• У разі будь-якої потреби або невідкладності щодо стану вашого здоров’я ви можете звернутися до найближчої лікарні.
• Не забувайте мати при собі Covid-сертифікат про вакцинацію.
• Якщо вам потрібна додаткова інформація щодо Covid-19, ви можете зателефонувати за регіональними
номерами, зазначеними в брошурі, або до Міністерства охорони здоров’я, за номером 1500, доступним
цілодобово з Італії та з-за кордону +39 0232008345, + 39 0283905385.

ПЕРЕЛІК РЕГІОНАЛЬНИХ НОМЕРІВ
ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ COVID-19

Abruzzo 800 595 459
Calabria 800 841 289
Campania 800 550 506
Emilia-Romagna 800 033 033
Friuli Venezia Giulia 800 909060
Lazio 800 118 800
Liguria 800 811 187
Lombardia 800 894 545
Marche 800 936 677
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Piemonte 800 957 795
Provincia autonoma di Trento 800 867 388
Puglia 800 713 931
Sardegna 800 311 377
Sicilia 800 458787
Toscana 800 432525
Umbria 800 636 363
Valle d’Aosta 800 122 121
Veneto 800 462 340

