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ДОЗВIЛ НА
ТИМЧАСОВЕ 
ПРОЖИВАННЯ

Жителям України, що рятуються вiд вiйни, вiдразу надається тимчасовий 
захист без необхідності проведення будь-якого попереднього 
розслідування. Захист діє протягом одного року з можливістю продовження 
на наступнi шість місяців двiчi, тобто максимум ще на один рік, та забезпечує 
право на проживання, медичне обслуговування, доступ до житла, 
ринку праці та освіти.
По довідки, необхіднi для визнання родинних зв'язків (діти, онуки заявника 
тощо), потрiбно звертатися до консульства України в Римі, а заяви на 
тимчасовий захист можна подавати до:  Головного управління поліції 
Риму (Questura di Roma) – Імміграційний вiддiл (Ufficio Immigrazione) 
– за адресою via Teofilo Patini, 23 – Рим. 
Для отримання інформації звертатися за номерами: 06.46863911 - 
06.45864100 (з понеділка по п'ятницю з 8 до 20) або писати за адресою:  
immigrazione.segreteria.rm@poliziadistato.it

ПОТРІБНЕ МЕДИЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ?

З питань безкоштовного медичного обслуговування звертатися на 
безкоштовну цілодобову гарячу лiнiю 800.118.800, де також можливо 
отримати інструкції українською мовою щодо видачi коду STP/ENI 
(тимчасово присутнього іноземця/незареєстрованого європейця), який 
надає доступ до невідкладної, необхідної i постійної амбулаторної та 
стацiонарної допомоги при захворюваннях та травмах, а також для 
виписування ліків в державних та акредитованих приватних медичних 
установах. 

Перелiк вiддiлень, що видають код STP/ENI,
розташований на сторiнцi: 
www.salutelazio.it/informazioni-per-stranieri-rilascio-stp-eni

ТЕСТИ
І ВАКЦИНИ
COVID 19

Усі прибуваючi з України мають скласти мазок на ПЦР або експрес-тест 
на SARS-CoV-2 протягом 48 годин після в'їзду до Італії. У Лаціо ця послуга 
надається безкоштовно в одному з пунктів drive-in (для обслуговування 
безпосередньо в автiвцi) або walk-in (для проходу пішки), також перелiчених 
на: www.salutelazio.it/informazioni-per-stranieri-rilascio-stp-eni
У разі негативного результату тесту, особи повинні дотримуватись 
режиму самоконтролю протягом 5 днів після взяття мазка і стежити за  
появою симптомів , пов'язаних з інфекцією SARS-CoV-2, з обов'язковим 
носінням масок FFP2, за винятком категорій, звільнених італійським 
законодавством.
У разі позитивного результату або появи симптомів, особи повиннi 
ізолюватися у спеціально відведеному місці та зв'язатися за номером 
800.118.800: медичний працівник перевірить стан пацієнта та вкаже як 
методи відповідної ізоляції, так і належне для цього місце.
Усім особам віком від 5 років, які не вакцинованi або не мають документів, 
що підтверджують вакцинацію, буде запропоновано вакцинацію проти 
SARS-CoV-2 відповідно до діючих в Італії рекомендацiй.

ПОТРІБНЕ
РОЗМІЩЕННЯ ДЛЯ
ВАС І ВАШИХ СІМЕЙ?

Пiд час очікування розміщення в структурах, наданих муніципалітетами,  
можнa звернутися з запитом про тимчасове розміщення до Цивільного 
захисту (Protezione civile) регiону Лаціо:
• на безкоштовну цiлодобову гарячу лiнiю 803555 (+39.06.9950.9292 для 
дзвінків з-за кордону), де можна поговорити з операторами українською 
мовою
• або заповнивши форму на сайті www.protezionecivile.regione.lazio.it

ПОТРІБНІ ТОВАРИ 
ПЕРШОЇ
НЕОБХІДНОСТІ?

Якщо ви розмiщенi в одній зi структур, акредитованих регіоном Лаціо, 
можливо зробити запит на предмети першої необхідності (наприклад, одяг, 
підгузки, засоби особистої гігієни для дорослих та дітей тощо) 
безпосередньо через самі структури. 
Якщо ви розмiщенi в iнших структурах, необхідно зв'язатися з відповідним 
муніципалітетом.
Особи, розмiщенi у структурах муніципалітету Риму можуть зв'язатися за 
безкоштовним номером 800.938.873 (щодня з 8 до 20) або написати на 
адресу електронної пошти: emergenza.ucraina@comune.roma.it

БЕЗКОШТОВНИЙ 
ТРАНСПОРТ

Після прибуття до визначених вузлів у регіоні Лаціо, обласна адмiнiстрацiя 
забезпечить усiх потребуючих транспортом до центрiв прийому бiженцiв 
за допомогою спеціальної послуги, що здійснюється підприємствами 
обласного громадського транспорту. 
Для безкоштовного проїзду на всіх видах громадського транспорту  
(автобус, метро,   приміські поїзди) необхідно пред'явити індивідуальну 
регіональну карту STP/ENI  або інші проїзні документи, видані операторами, 
залежно від типу послуги.

WWW.REGIONE.LAZIO.IT/HELPUKRAINE

Обласний кризовий підрозділ з питань надзвичайних ситуацій пов’язаний з 
прийомом народу України складається з:

Регіон Лаціо • Рим • Префектура Риму • Відділ поліціі (Questura)
Національна Асоціація Міст Італіі (ANCI Lazio) • Цивільний захист Лаціо

Регіональна компанія медичної допомоги (ARES 118)
Технічний консультативний комітет волонтерства в Римі
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