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Ласкаво просимо до Італії!
Якщо ви щойно прибули з України і вас приймає в нашій країні асоціація, установа чи
родина, ми надамо вам важливу та корисну інформацію для вашого перебування та
запрошуємо вас якомога швидше упорядкувати свою присутність, щоб ви могли отримати
доступ для медичного обслуговування .
Як упорядкувати свою присутність в Італії та отримати медичне обслуговування
Для проживання у нашій країні, ви повинні дотримуватися наступних правил (на даний
момент встановлені до 31.03.2022):
- протягом 48 годин після в’їзду на територію країни ви повинні здати тест мазок на SARSCoV-2 (навіть якщо ви це вже зробили перед вильотом або під час подорожі);
- завжди повідомляти про своє перебування мера у міській раді того міста де ви знаходитесь
, безпосередньо або за допомогою людей, що вас прийняли до себе.
- Італія вирішила, що для людей, які прибули з України через поточну надзвичайну ситуацію,
можна подати заяву для отримання дозволу на тимчасове проживання , який ви можете
попросити у центральному відділенні поліції Асті, Corso XXV Aprile 19, лише після того як
ви зробите тест( протягом 48 годин з моменту отримання результату);
-разом із дозволом на проживання вам видадуть квитанцію з податковим кодом, що дозволить
вам отримувати медичне обслуговування в нашій країні; ви зможете мати сімейного лікаря (у
ваших дітей буде сімейний педіатр) і вам буде гарантовано необхідну для вас медичну
допомогу; з вами зв'яжуться для вибору сімейного лікаря або педіатра
- у разі надзвичайних медичних потреб, звертайтеся до міського голови, який зв’яжеться з
органом охорони здоров’я (ASL)
Де можна зробити тест мазок
Ви можете з’явитися з документом, що посвідчує особу, в одному з цих пунктів прийому (з
прямим доступом, без попереднього запису):
ASTI Viale Pilone 105, з 9.00 до 12.00 з понеділка по п'ятницю
ASTI Corso Pertini 3 (лікарня кардинала Массая), з 8.30 до 12.00 з понеділка по неділю
VILLAFRANCA d’ASTI (Casa Salute) Pieve 2 Region, з 8.30 до 9.30 з понеділка по п’ятницю
CANELLI (Casa Salute) Via Solferino 124, з 8.00 до 10.00 з понеділка по п'ятницю
NICE MONFERRATO Piazza Garibaldi 18, з 8.30 до 14.00 з понеділка по неділю.
Інша медична інформація
якщо мазок негативний, у наступні п’ять днів необхідно дотримуватися режиму самонагляду
(у разі появи симптомів повідомити лікаря або місцевого представника) з обов’язковим
носінням маски типу FFP2; Ви можете користуватися громадським транспортом з
обов’язковим носінням на борту маски типу FFP2, щоб дістатися до лікувальнопрофілактичних закладів, місця приживання чи інших доступних для вашого перебування
місць
після того, як ви зробите мазок, наш медичний персонал зв’яжеться з вами, щоб оцінити
необхідність деяких щеплень (проти Covid-19, дифтерії, стовбняку, кашлюку, поліомієліту,
проти кору, паротиту, краснухи) та для оцінки ризику захворювання на туберкульоз;
якщо ви хочете зробити щеплення від Covid-19, ви також можете зробити запит на веб-сайті
https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/
Зверніть увагу: зміст цього документа (написаного 14 березня 2022 року) може змінитися в
найближчі дні, якщо зміняться правила

