
Azienda USL sede: Via Guido Rey, 1 – 11100 Aosta – Tel. 0165-5431 – Fax 0165-544632  – C.F. 91001750073 – P.IVA 00177330073 1

 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
S.C. Igiene e Sanità Pubblica 
Località Amérique,  7 /L 
11020    QUART (AO) 
PEC protocollo@pec.ausl.vda.it           
e mail  IGIENE.PUBBLICA@ausl.vda.it    
Segreteria  0165  774619      
FAX             0165  774697 

       Надзвичайна ситуація в Україні 

Медичне обслуговування українськіх біженців: оновлено з 11/03/2022   
Номер постанови 873 з 06/03/2022 - рада міністрів - Дипартамент 
цивільного захисту громадян 

Безкоштовний номер обслуговування: 800995554 

Охорона здоров'я є бесплатно гарантованою усім, хто має потребу в 
медичній необхідності з гострою і хронічною паталогією здоров'я. Для 
екстренних випадків(невідкладної медичної допомоги) є діючий номер 
телефону - 112, також служба швидкої допомоги(PRONTO SOCCORSO).  

Після вашого приїзду до Італії не передбачається самоізоляція, але на 
протязі 48 годин після в'їзду ви повинні зробити молекулярний або 
антигенний тест на SARS -CoV2. 

Для цього ви звертаєтесь в заклад Червоного Хреста за адресою - 
місцевість Chavonne - 11018 Villenevue (AO), де буде проходити 
попередній медичний огляд і заповнюватиметься бланк на отримання 
дозволу для тимчасового перебування на тереторії Італії. Там же ви 
зможете безкоштовно отримати захисні маски FFP-2. 

Після зробленого тесту на SARS - CoV2 у разі: 

Негативного резулятату усі особи старше 6-ти років зобов'язуються 
носити маски типу FFP-2 на протязі 5-6 днів. 

У разі позитивного резулятату є обов'язковою самоізоляція від 7 до 10 
днів, згідно діючого закону. 
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Усі українські біженці мають можливість отримати код STP (для 
іноземців, які тимчасово перебувають в Італії), який надає можливість 
отримувати безкоштовне медичне обслуговування і ліки. 

Біженці з України мають право на користування громадським 
транспортом у разі пред'явлення довідки з негативним резулятатом 
молекулярного тесту. В подяльшому користуватися громадським 
танспортом зможуть особи, які отримали GREENPASS, після пройденого 
циклу вакцинації, або після одужання на COVID-19. 

Прохання вчасно і на протязі 5-ти днів після вашого приїзду звернутися в 
центр вакцинації за адресою - амбулаторія nell'Hub vaccinale Gran Place 
di Pollein. Графік прийняття - вівторок, п'ятниця з 14-00 до 17-00. 

Фахівцями буде проведене оцінювання вашої вакцинації з метою: 

Розпочаток вакцинації, завершення вакцинації, запису усіх раніше 
отриманих щеплень для отримання GREENPASS. 

Проведеться оцінювання наявної документації щодо вакцинації 
відповідно до закону про вакцинацію, як для дітей, так і для дорослих. 

На даний момент на тереторії Італії є обов'язковую вакцинація для 
наступних захворювань: 

Covid-19, дифтерія, правець, коклюш, поліомієліт, гепатит B, кір, 
паротит, краснуха, вітрянка (народжені з 2017 року), для дітей 

шкільно віку, гемофілус інфлюенца типу B. 


