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РЕГІОНАЛЬНА ГАРЯЧА ЛІНІЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

АНТИГЕННІ ТЕСТИ НА ВИЯВЛЕННЯ  SARS - CoV-2 

ОТРИМАННЯ STP КОДУ (Тимчасово присутній іноземець) 

 

 

 

  
 

      

 З понеділка по  суботу з 8.00 до 20.00 год  для українських біженців у  регіоні  П’ємонт  працює   
 Регіональна  гаряча лінія за номером 011.4326700  для отримання інформації українською мовою 

 

Громадяни, які прибули з України повинні пройти молекулярний або антигенний тест на SARS- 
CoV-2 протягом 48 годин після в’їзду на територію Італії , або у будь-якому випадку, 
якнайшвидше. 
Громадянам України, які прибули самостійно або в гості до членів сім’ї чи знайомих, можна здати 
тест з 11.30 до 12.30 в нижчевказаних центрах та в наступні дні: 
 

Hotspot di Chivasso (Piazzale Libertini) віторок та четвер 
Hotstop di Rivarolo C.se (Via Martiri delle Foibe n 1) понеділок, середа та п’ятниця 
 

Для осіб, якими опікуються асоціації або Департамент з питань цивільного захисту (Protezione 
civile), взяття мазків буде організовано в момент прибуття, по можливості в структурах 
розміщення, за попереднім запитом на електронну адресу: fvaltorta@aslto4.piemonte.it 
Для проведення тесту потрібен документ, що посвідчує особу. 
Протягом п’яти днів після здачі мазка необхідно дотримуватися режиму самонагляду та носити 
маску типу FFP2. 

 

Біженці з України, які прибули на територію Санітарної служби ASL TO4, повинні бути 

зареєстровані в Центрі ISI Санітарної служби ASL TO4 (Settimo Torinese Via Leinì n 70 тел. 011 
8212248, адрес електронної пошти: centroisi.settimo@aslto4.piemonte.it) для видачі коду STP 

(тимчасово присутній іноземець), який дозволяє тимчасово користуватися такими медичними 
послугами: 

 невідкладна амбулаторна та лікарняна допомога або в будь-якому випадку необхідне лікування, 
навіть якщо воно постійне, через хворобу та травму. Під «необхідним лікуванням» мається на увазі 
діагностичні та терапевтичні послуги, пов’язані з патологіями, які не є небезпечними в 
короткостроковій перспективі, але які з часом можуть завдати  
більшої шкоди здоров’ю або ризику для життя (ускладнення, хронічна форма або загострення); 

 захист вагітності та материнства; 

 супровід при добровільному перериванні вагітності; 

 охорона здоров'я неповнолітнього; 

 щеплення, передбачені національним законодавством та в рамках дозволених регіоном 
колективних профілактичних заходів; 

 міжнародні щеплення; 

 профілактика, діагностика та лікування інфекційних захворювань; 

 заходи для наркозалежних. 

Під час здачі тестів у Hot Spot та Приймальних центрах на території  Санітарної служби  ASL  TO4 
Служба гігієни та охорони здоров’я (SISP) отримує необхідні дані та передає їх до Центру ISI  для 
видачі коду STP.  
 

 
 

Для запису до Національної системи охорони здоров’я Італії (S.S.N) та вибору сімейного лікаря 
загальної медицини для дорослих та педіатра для неповнолітніх необхідно мати 
ідентифікаційний код, який надається безпосередньо Головним управлінням поліції (Questura) 
при поданні запиту на тимчасовий дозвіл на проживання.  
За інформацією та підтримкою  : 

- звертатися з понеділка по п’ятницю (з  9.00 до 12.00) за номерами : 011.8212289    011.8212290 

- надіслати лист на : assistenzasanitariaprofughiucraini@aslto4.piemonte.it 

РЕЄСТРАЦІЯ В НАЦІОНАЛЬНОЇ СЛУЖБІ ЗДОРОВ'Я (SSN) 

ІНСТРУКЦІЯ 

ЩОДО ОТРИМАННЯ САНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ БІЖЕНЦЯМ З УКРАЇНИ 
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НЕПОВНОЛІТНІ БЕЗ СУПРОВОДУ БАТЬКІВ 

ВАКЦИНАЦІЯ ПРОТИ SARS-CoV2 

ІНШІ ВАКЦИНАЦІЇ 

ДОМАШНІ ТВАРИНИ, ПРИВЕЗЕНІ УКРАЇНСЬКИМИ БІЖЕНЦЯМИ 

     ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА НЕПОВНОЛІТНІМ    

     ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА   ДОРОСЛИМ 

КОНСУЛЬТАЦІЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДОПОМОГА В 
ЛІКАРНІ ТА НА ТЕРИТОРІЇ   

-  
 
 

Про присутність неповнолітніх без супроводу батьків необхідно повідомити Прокуру (Procura 
della Repubblica) у відділення Суду по справах неповнолітніх (за адресою 
procuratore.procmin.torino@giustiziacert.it), а також Cуддю-опікуна у відділенні Суду у справах 
неповнолітніх м.Турину (за адресою giudicetutelare.tribmin.torino@giustiziacert.it ) 

За інформацією та записом звертатися за номером   011.9176331  в понеділок з 11.00 до 13.00 
та у середу з 15.00 до 17.00 

За інформацією та записом звертатися за номером   0125.414034 в понеділок з 10.00 до 13.00 та у 
середу з 14.00 до 17.00 

За інформацією та підтримкою , в особливому випадку , звертатися з понеділка по п’ятницю ( з. 

10.30 до 12.30) за номером: 3384953589 

 

 Вакцинація проти SARS-CoV-2 пропонується та проводиться всім особам від 5 років, які 
заявляють,що вони не вакциновані або не мають документації, що підтверджує вакцинацію, 
включаючи   бустерну дозу для осіб старше 12 років, і всім тим, хто має пройти курс первинної 
вакцинації або ввести бустерну дозу, як того вимагає Національний протокол. 
Щоб повідомити про бажання вакцинуватися, потрібно надіслати електронний лист на адресу 
sisp.settimo@aslto4.piemonte.it, вказавши особисті дані, адресу проживання та номер телефону. 
Також можна забронювати, зателефонувавши на Регіональний номер гарячої лінії (011/4326700) 
або скориставшись порталом www.ilpiemontetivaccina.it. 

 

У випадку неповнолітніх до досягнення 18 років рекомендуються щеплення, передбачені 
відповідно до віку згідно з календарем Національного плану вакцинопрофілактики, і також для 
остаточного завершення циклу первинної вакцинації або для повторного введення вакцини. 
10 обов’язкових щеплень для доступу до ясел та дитячих садків: дифтерія, правець, коклюш, 
поліомієліт, кір, паротит, краснуха, вітряна віспа (обов’язкова для народжених після 2017 року), 
гепатит B, гемофільна інфекція типу b (Hib) 
Організація обов’язкових щеплень покладена на Службу гігієни та охорони здоров’я 
(sisp.settimo@aslto4.piemonte.it ) 
Дорослим у віці 18 років і старше, які не вакциновані або мають невизначений статус 
вакцинації, пропонуються наступні щеплення (без необхідності попереднього скринінгу): 
дифтерія, правець, коклюш, поліомієліт, кір, паротит, краснуха (крім жінок під час вагітності) 
Вітряна віспа у осіб із ризиком захворювання (крім вагітних жінок) Гепатит В у осіб із ризиком 
захворювання. 
Для вакцинованих осіб буде передбачено завершення вже розпочатих циклів вакцинації та 
проведення повторних вакцинацій, за необхідності. 

 

При в’їзді в регіон П’ємонт власники домашніх тварин та  особи, в яких  вони  гостюють  повинні: 
• Негайно  звернутися  до компетентної територіальної ветеринарної служби (Distretti di Ciriè e 

Lanzo Torinese Tel. 3398742884 - Distretto di Settimo Torinese Tel. 3341128045 – Distretto di 
Chivasso Tel.3341128452- Distretti di Cuorgnè e Ivrea Tel. 3486919390) 

• вести собак на повідку та з намордником протягом усього періоду спостереження (кішки та 
фретки повинні утримуватись у закритих приміщеннях  протягом всього  періоду  спостереження) 
Про будь-яку крадіжку/втрату, епізоди укусів людей чи тварин, смерть або зміну місця 
проживання необхідно негайно повідомити компетентну Ветеринарну службу.Домашні тварини 
привезені з України не повинні бути відокремлені від їх власників, тому що віддалення від власної 
тварини може спровокувати ще більше страждань.Прийомні заклади повинні розмістити людей з 
їхніми домашніми тваринами.Витрати на ветеринарне медичне обслуговування нестиме 
Регіональна система охорони здоров’я SSR лише для тварин, власники яких отримали статус 
біженця з України. 
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