
Хто прибув і має вже де розміститися повинен: 
 Звернутися до імміграційного офісу головного управління поліції (Ufficio emigrazione della Questura) 

для ідентифікації;

 Зателефонувати протягом 48 годин на безкоштовний номер 800556060 для отримання експрес-тесту, 
медично-санітарного огляду і сертифікат на охорону здоров‘я; Будь ласка, зверніть увагу, що протягом 
5 днів після в’їзду необхідно дотримуватися самонагляду з обов’язковим носінням маски FFP2;

 Повідомити муніципалітет (Comune);

  У разі наявності неповнолітніх, зверніться через муніципалітет (Comune), до провінційного шкільного 
управління (Ufficio scolastico provinciale) для введення в школу дітей.

 Особа, яка надає прихисток, повиннна повідомити про гостинність місцевий орган громадської 
безпеки протягом 48 годин. (Autorità locale di pubblica sicurezza).

Хто прибув і немає де розміститися повинен:
 Звернутися (також, через супроводжувальну особу) до найближчого українського пункту екстреного 

прийому (Punto di Accoglienza per l’emergenza Ucraina) для отримання першої допомоги та показань 
для перебування ( експрес-тест, реєстрація медичного скринінгу);

 Якщо Ви прибули в інше місце, ніж Пункт прийому, Ви можете звернутися до контактів, наданих 
префектурами (також через супроводжуючих осіб, асоціації, парафії тощо), щоб надати свої дані та 
отримати інформацію про подальші кроки, які потрібно активувати; якщо далеко, можна активувати 
місцевий цивільний захист (Protezione Civile locale);

 З негативним результатом тесту - направляєтесь до Центру надзвичайного прийому (CAS), або до 
Центру приймально-інтеграційної системи (SAI) або, у разі тимчасової відсутності місць, до готелів 
Першого прийому (alberghi di Prima Accoglienza);

 З позитивним результатом тесту - пункт прийому інформує ASL і направляє Вас до санітарного готелю. 
Коли тест негативізується, активізуються звичайні процедури прийому.

info: https://ancitoscana.it/emergenza-ucraina

Надзвичайний стан біженців з України
(Вказівки щодо прийому)

Неповнолітні:
 Що стосується неповнолітніх без супроводу (MSNA), вони є частиною звичайного управління, яке зараз 

передбачається. Вони повинні бути визнані FFOO та направлені ними до конкретних установ першого 
прийому; юридичні звіти мають бути подані до Суду та до прокурорів у справах неповнолітніх, щоб 
активувати шлях прийому в уповноважену структуру, яка вважається найбільш підходящою.

 Щодо неповнолітніх у супроводі осіб, які не є їхніми батьками, застосовується вищевказаний порядок.


