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Надзвичайна ситуація в Україні: заходи
охорони здоров’я та медична допомога
біженцям
Інформацію про прийняття людей з України можна знайти:
1) У пунктах Covid Point
2) На сайті центру: https://emergenzacovid.aulss4.veneto.it/
3) Зателефонувавши за номером 334 108 9329 (з 9.00 до 14.00, з понеділка по суботу)
4) Відправивши листа на електронну пошту rientrosorv@aulss4.veneto.it
5) За допомогою наступного QR-коду

Загальна інформація
Люди які прибули з України повинні:
1. В день прибуття, або бажано протягом 48 годин, провести тест на наявність
антигену у пунктах тестування AULSS 4 (Відділ соціального захисту та охорони
здоров’я н. 4). Доступ до пунктів тестування (Punti Tampone) є прямим, без
бронювання та без призначення лікаря. Потрібен лише паспорт або інший
документ, що посвідчує особу. Отримати інформацію щодо адреси та графіку
роботи пунктів тестування, можна на сайті вказаним нижче:
https://emergenzacovid.aulss4.veneto.it/richiesta-tamponi
2. Протягом п’яти днів після здачі тесту необхідно дотримуватися режиму самонагляду з
обов’язковим носінням маски типу FFP2. Під час цього періоду, а також після нього, потрібно
повторити тест у разі появи симптомів схожих з COVID-19, наприклад: кашель, лихоманка, біль у
горлі, утруднене дихання, тощо.
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3. Щоб якнайшвидше отримати Green Pass (зелений паспорт), дійсний в Італії, потрібно
зареєструвати свій приїзд на територію AULSS 4 заповнивши форму на сайті:
https://forms.gle/bScXgEY94HwSuD6c9
Оператори ULSS зв’яжуться з тими, хто заповнив форму, щоб завершити внесення
даних для видачі Green Pass.
4. Охорона здоров'я
Громадянин України, який не має дозволу на проживання в країні та перебуває в умовах
матеріальної незабезпеченості, повинен надати запит на отримання картки STP
(картка для іноземців, що тимчасово перебувають у країні) під час здачі тесту, у Covid
Points, або звернувшись до офісів адміністративно-територіальних органів соціального
захисту та охорони здоров'я за вказаними нижче телефонними номерами або адресами
електронної пошти.
Завдяки цій реєстрації в акредитованих державних та приватних закладах надаються наступні
послуги:
- амбулаторне та невідкладне стаціонарне лікування;
- необхідне або безперервне лікування хвороб і травм.
Якщо точніше, то гарантується:
a. охорона вагітності та материнства;
b. охорона здоров'я дитини;
c. щеплення;
d. профілактичні заходи;
e. профілактика, діагностика та лікування інфекційних захворювань і усунення
пов'язаних з ними спалахів.
У разі потреби в невідкладній допомозі іноземний громадянин, навіть якщо він ще не
має картки STP, може звернутися до лікарні для отримання необхідного лікування.
Приймальне відділення невідкладної допомоги подбає про отримання декларації про
матеріальну незабезпеченість та її надсилання разом із копією документа, що засвідчує
особу (за наявності), до адміністративно-територіальних офісів, які видадуть картку
STP.
Натомість громадяни України, які бажають подати заяву про надання політичного
притулку, можуть звернутися до Головного відділення поліції - імміграційної служби
міста (Questura) та подати заяву про надання міжнародного захисту. Довідка, яка буде
надана Головним відділом поліції є дозволом на тимчасове проживання в країні; за її
допомогою іноземний громадянин може зв’язатися з офісами адміністративнотериторіальних органів соціального захисту та охорони здоров'я, за вказаними нижче
телефонами чи адресами електронної пошти, та записатися на прийом для реєстрації у
регіональному регістрі охорони здоров’я з одночасним призначенням так званого
лікаря загальної практики, тобто сімейного лікаря; це дає право на повне медичне
обслуговування.
Для проведення вищеописаних операцій необхідно записатися на прийом:
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звернувшись до CUP (єдиний центр бронювання) за тел. 0421.1547154, з понеділка по
п’ятницю з 8.00 до 17.00 та в суботу з 8.00 до 12.00;
за допомогою iCUP (сайт) та iCUP Mobile (мобільний додаток), після реєстрації на порталі
та за наявності податкового коду;
підійшовши до стійки CUP розташованого при лікарні.

Телефонні бронювання не здійснюються шляхом прямого звернення до стійки CUP.

Також можна здійснити вищезазначені операції, надіславши електронного листа із
необхідними документами на вказані нижче адреси:
• Сан-Дона-ді-П'яве, вулиця Тренто, 17 (колишній суд) - (San Donà di Piave, Via Trento, 17, ex
Tribunale)
- електронна пошта: anagrafe.sandona@aulss4.veneto.it
• Єзоло, вулиця Левантіна, 104 - (Jesolo, Via Levantina, 104)
- електронна пошта: anagrafe.jesolo@aulss4.veneto.it
• Портогруаро, вулиця Дзапетті, 23 - (Portogruaro, Via Zappetti, 23)
- електронна пошта: anagrafe.portogruaro@aulss4.veneto.it
• Каорле Ріва дей Брагоцці, 138 - (Caorle Riva dei Bragozzi, 138)
- електронна пошта: anagrafe.caorle@aulss4.veneto.it
• Кавалліно-Трепорті, вулиця Конкордія, 29 – (Cavllino-Treporti, Via Concordia, 29)
- електронна пошта:anagrafe.cavallinotreporti@aulss4.veneto.it
• Ераклеа, вулиця Гульєльмо Марконі, 2 - (Eraclea, Via Guglielmo Marconi, 2)
- електронна пошта: anagrafe.eraclea@aulss4.veneto.it
• Сан-Стіно-ді-Лівенца, вулиця Джованні XXIII - (San Stino di Livenza, Via Giovanni XXIII)
- електронна пошта: anagrafe.sanstino@aulss4.veneto.it
• Сан-Мікеле-аль-Тальяменто, площа Галассо, 2 - (San Michele al Tagliamento, Piazza Galasso, 2)
- електронна пошта: anagrafe.sanmichele@aulss4.veneto.it.
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