Прибуття
громадян
України

Надзвичайний
стан в Україні
Ласкаво просимо ДО РИМУ

Прибуття громадян України Люди, які прибувають, можуть вільно перебувати на
території Італії протягом 90 днів, починаючи з дати печатки про в’їзд на кордоні. Після
чого, громадяни України можуть подавати заявку на отримання дозволу на
проживання терміном на один рік з можливістю поновлення. Якщо у громадян України
немає дійсного паспорта, вони повинні якнайшвидше зв’язатися з українським
посольством або консульством в Римі, щоб отримати документ, що посвідчує особу з
тимчасовим терміном дії, необхідний для доступу до всіх державних послуг.
Посольство України розташоване за адресою Via Guido d'Arezzo 9 і відповідає за
номерами +39 06 841 2630, факс +39 06 854 7539, на електронну пошту
emb_it@mfa.gov.ua та приймає з понеділка по п'ятницю з 08.30 до 12.30. з 13.30 до 17.30.
За номером +39 06 8200 3641 відповідає консульство України.
Якщо громадяни, які прибувають, є гостями родичів або друзів, вони повинні протягом
48 годин з документом відправитися в районний комісаріат разом з одним із
приймаючих, щоб скласти Декларацію про присутність і гостинність/ Dichiarazione
di Ospitaliatà (форми розповсюджуються комісаріатами). Якщо люди перебувають у
готелях чи інших закладах розміщення, вони ( заклади розміщення) нададуть всю
необхідну інформацію. Якщо Ви вирішите залишитися, до закінчення терміну 90 днів
з дати в’їзду в Італію, Ви можете подати заяву на отримання дозволу на проживання
в імміграційному управлінні штабу поліції Риму, розташованому за адресою
Via Teofilo Patini 23, і з ними можна зв’язатися в телефонному режимі, за номерами:
+39 06 4686 3911, +39 06 4686 4100, +39 06 4686 5050 або Ви можете написати на
електронну адресу immigrazione.segreteria.rm@poliziadistato.it. За номерами можна
зв’язатися з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 20.00, у суботу з 8.00 до 14.00.

emergenzaucraina.roma.it

Для
потреб
здоров'я
Для вільного використання допомоги Національної системи охорони здоров’я особа,
яка прибуває, може подати запит на код STP (іноземець, який тимчасово проживає). За
інформацією про те, як його отримати, звертайтеся за номером 800 1188 00 активний в
області Лаціо або підключайтеся за веб-адресою:
www.salutelazio.it/informazioni-per-stranieri-rilascio-stp-eni
Протягом 48 годин після в’їзду на територію Італію всі люди, які прибувають, повинні
провести молекулярний або антигенний ТЕС на SARS-CoV-2, який також необхідний
для доступу до приймальних установ або зробити вакцинація анти SARS-CoV-2. Для
цього Ви можете відправитися без попереднього замовлення в один із центрів
вакцинації в Лаціо (список доступний на веб-сайті www.salutelazio.it), де також можна
запросити код STP. Зокрема, зазначаємо:

Для
інших
потреб
Щоб отримати предмети першої необхідності (якщо вони не були надані закладом
розміщення), або отримати доступ до послуг прийому та реєстру (таких як юридичні
та навчальні консультації, захист неповнолітніх, розміщення в імміграційних центрах)
Ви можете зв’язатися за безкоштовним номером 800 938 873, активним щодня з
8:00 до 20:00 або пишіть на emergenza.ucraina@comune.roma.it
Безкоштовний номер також доступний для надання інформації, пропозиції та
пожертвування для Української Громади, а також щоб повідомити про можливість
надання прихистку.

• HUB Termini, Piazza dei Cinquecento, щодня з 8:00 до 20:00.
• Станція HUB Rome Ostiense з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00.

Для дзвінків з іноземних номерів або після зазначеного часу ви можете зв’язатися з
Операційною Кімнатою Цивільного захисту Риму, яка працює цілодобово без
вихідних за номерами 800 854 854 +39 06 6710 9200 або написати на адресу
soprotezionecivile@comune.roma.it

У разі невідкладних та серйозних потреб здоров’я Ви можете негайно звернутися до
найближчого травмпункту, без аби яких документів, або зателефонувати за номером 112
– Номер Екстреної Допомоги.

Для безкоштовного користування всіма видами громадського транспорту достатньо
буде пред’явити регіональну картку STP/ENI або інші проїзні документи, видані
операторами.

Житлові
потреби
Люди, які не зупинились у друзів чи родичів зможуть тимчасово зупинитись в
структурі, наданій Регіональним Агентством Цивільного Захисту Лаціо. Щоб отримати
доступ до першої служби прийому, необхідно зв’язатися за номерами: 803 555
(активний цілодобово) або +39 06 9950 9292 для дзвінків з-за кордону, на які
також відповідають оператори українською мовою, також за цими номерами можна
замовити послуги трансферу до приймальні , код STP корисний також для
безкоштовного доступу до громадського транспорту.

Якщо Ви вважаєте, що знаходитесь в небезпеці, пам’ятайте, не вагайтеся та негайно
зверніться до поліції за тим же Єдиним Номером Екстреної Допомоги 112, а також не
покладайтесь на незнайомих осіб, які не є частиною громадської приймальні або
волонтерського складу.

   
    



