Ласково просимо в П”яченцу,
це шлях, яким ми запрошуємо вас піти якомога швидше , щоб отримати
медичну допомогу, яку пропонує Медична Компанія USL П”яченца:
РЕГОЛЮЙТЕ СВОЮ ПРИСУТНІСТЬ У ВІДДІЛКУ ПОЛІЦІЇ ( QUESTURA)
ØЩоб залишитися в Їталії, ви повинні звернутися до відділку поліції П”яченці, щоб зареєструвати свої персональні
дані .Адреса: віале Мальта 10/А (viale Malta 10/A). Без цієї реєстрації ваша присутність в Італії буде нерегулярною.
Головне управління поліції передає ваші дані до Медичній Компанії, яка реєструє вас у системі охорони здоров”я е
надає код STP (Іноземець Тимчасово Присутній).

УВІЙДІТЬ ДО СИСТЕМИ ОХОРОНИЗДОРОВ”Я ПРОТЯГОМ 48 ГОДИН
ØПісля звернення до поліції, негайно йдить до мобільної амбулаторії, що знаходиться біля сусідньої
стоянки за самим відділенням поліції, яка працює щодня, крім неділі, з 10:00 до 18:00. В мобільній
амбулаторії:
Вам нададут картку з кодом STP;
Вам нанадуть маски FFP2 (для обличчя протягом наступних 5 днів для самоконтролю);
Вас попросять надати інформацію про стан вашого здоров”я та перевірені довідки про щеплення;
Вам буде зроблено швидкий антигенний мазок для діагностики можливої інфекції від Sars COV 2.
У РАЗІ НЕГАТИВНОГО ШВИДКОГО АНТИГЕННОГО МАЗКА
ØЯкщо Ви не вакціновані або не маєте сертифікатів про щеплення, вам запропонують наступні
щеплення залежно від вашого віку:
Дорослі (від 18 років): Covid-19, діфтерія, правець, коклюш, поліоміеліт, кір, свинка, краснуха(крім
вагітних), вітряна віспа, гепатит В.
Неповнолітні:
- від 0 до 5 років: обов”язкові щеплення для вікової групи;
- від 5 до 17 років: Covid 19 та інші щеплення предбачені для цієї вікової групи .
ØЛюди старше 14 років будуть записані на прийом до клініки міграційної медицини, за адресою віа Таверна 47, для оцінки
стану здоров”я. Буде проведено обстеження на гепатит та туберкульоз.
ØДля дітей та підлітків до 13 років буде призначено прийом до громадсьої педіатрії, за адресою площіа Мілано,2, для
здачі тесту на туберкульоз та будуть заплановані повторні сеанси для обов”язкових дитячих щеплень.
Ø До 18 років ( не завершених) Ви можете подати запит на призначення лікуючого лікаря (педіатра за вільним вибором
або лікаря загальної практики), звернувшись до CUP dell” Azienda sanitaria ( Єдиний Центр Бронювання Медичної Компанії)
(список на www. ausl.pc.it)

lУ РАЗІПОЗИТИВНОГО ШВИДКОГО АНТИГЕННОГО МАЗКА
Вам також зроблять молекулярний мазок, щоб визначити тип ковид-варіанту;
ØВи будете ізольовані разом із вашими близкими контактами відповідно до вказівок, які ви отримаєте
від Вдділу Охорони Зоров”я Медичної Компанії.

Якщо ви вже зробили мазок в аптеці з негативним результатом
Надішліть копію результату на адресу inchiestecovid@ausl.pc.it вказавши в темі електронного листа
“Profugo da Ucraina” (Біженець з України).

