
Informazioni sanitarie per la popolazione ucraina

Tamponi Covid-19
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Rilascio Codice STP 
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Test tubercolosi

Se hai animali contatta tempestivamente il Servizio Veterinario dell’Azienda sanitaria dove ti trovi per i certificati necessari.

Animali domestici
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118 emergenza 

�����������������������������������������������������������������������������������������������

������������	�������������������������������	�������	��������������������������������������
����������	������	���������������������������������������������������������������������	�����

Vaccinazione Covid-19 e altre vaccinazioni
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Vaccinazioni pediatriche



Медична інформація для людей з України

 Тестування на COVID-19

По прибутті до регіону Емілія-Романья ви будете підлягати обов’язковому тестуванню на виявлення вірусу SARS-CoV-2. У випадку позитивного 
результату, передбачається ізоляція протягом 7-10 днів, у відповідності до вашого статусу вакцинації, і для цього ви безкоштовно можете 
скористатися допомогою регіонального медичного сервісу.

Медична довідка іноземцям без посвідки на проживання оформляється шляхом видачі картки з індивідуальним регіональним кодом, кодом STP 
(ТПІ - тимчасово присутній іноземець),що ідентифікує особу для всіх можливих до надання послуг та діє на всій території країни протягом шести 
місяців та можливий до подовження.

Випуск STP коду

В тому випадку, якщо ви ніколи не вакцинувалися від COVID-19 або не маєте документації, яка б підтвердила ваш статус вакцинованого, вам буде 
запропоновано безкоштовна вакцинація. Завдяки вакцинації від COVID-19 ви зможете отримати Грін Пас, який в Італії дає доступ до численних сервісів 
та транспорту. Також рекомендується дорослим (≥18 років), які не вакциновані, або не впевнені в своїй вакцинації, також деякі інші вакцини: Дифтерит, 
Правець, Коклюш, Кір, Поліємеліт, Свинка, Вітряна віспа, Краснуха, Гепатит Б.

По прибутті до Емілії-Романьї передбачено тест на скринінг для виявлення туберкульозу. У випадку позитивного результату першого тесту, вас буде 
взято безкоштовно на облік в регіональний медичний сервіс для поглибленого обстеження.

Тестування на туберкульоз

Якщо у вас є домашні тварини, швидко зв’яжіться з регіональним ветеринарним сервісом санітарної служби де ви зможете зробити необхідні 
сертифікати.

Домашні тварини  
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118 це сервіс громадської безкоштовної служби екстреної медичної допомоги, яка діє цілодобово та координується оперативним центром, який керує 
усіма викликами для невідкладних потреб та надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я, надсилаючи персонал та транспортні засоби, придатні для 
конкретних потребуючих ситуацій. За номером 118 можуть звертатись всі громадяни, які вважають, що у них виникла проблема раптово і потребує 
невідкладного медичного втручання, з можливим транспортуванням до лікарні.   

118 невідкладна допомога 

Регіональна�служба�охорони�здоров�я�передбачила�для�громадян��які�прибувають�із�зон�воєнних�
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Вакцинація від COVID-19 та інші вакцинації

В Італії передбачено наявність деяких обов’язкових вакцин для можливості відвідування шкіл та особливо для дітей від 0 до 6 років в садочках. Для 
невакцинованих неповнолітніх, або тих хто не може надати відповідну документацію, буде запропоновано вакцинацію передбачену календарем 
вакцинації регіону Емілія-Романья у відповідності до віку.

Педіатрична вакцинація 


