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ПРИЙОМ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ 
 

Інформація для прийому та допомоги в провінції PESCARA 
 

 
А) ЩО РОБИТИ, КОЛИ ВИ ПРИБУЛИ НА ТЕРИТОРІЮ РЕГІОНУ АБРУЦЦО  
 
1. Люди, які приймають громадян України:  
Господар, протягом 48 годин після прибуття гостей, зобов’язаний оформити спеціальну декларацію 
про гостинність (зазначаючи хто приймає і де) в органі громадської безпеки (Questura, Commissariati 
di Pubblica Sicurezza, або в міській раді де немає комісаріатів громадської безпеки) або піти до Hub 
центрів вакцинації разом з людиною яку приймає.  
 
Декларація для Головного управління поліції та Комісаріатів громадської безпеки має бути подана 
завіреною електронною поштою (immig.quest.pe@pecps.poliziadistato.it) або рекомендованим листом 
з повідомленням про вручення за моделлю «cessione di fabbricato», яку можна завантажити на сайті 
Questura.  
 
2. Громадяни України, які прибувають до регіону:  
Усі громадяни України, які прибувають до регіону, повинні якомога швидше з’явитися у пункти Hub 
центрів вакцинації, які перелічені нижче:  
 
 

• Pescara, залізнична станція Porta Nuova, Майдан Berlinguer 
відкритий у понеділок, середу, п’ятницю та суботу з 8.00 до 14.00 

 
крім того, можна зв'язатися з безкоштовним номером ASL3 Pescara 800556600, що працює з 
понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00, по суботах з 8:00 до 14:00 
 
У вищезгаданих центрах вакцинації можна буде зробити запит на житло в системі надзвичайного 
прийому (CAS), що керується префектурою (гостинність у CAS дозволяється, навіть якщо не має 
статусу заявника на міжнародний захист або інших документів для доступу, передбачених чинним 
законодавством ст.3, ч. 5, DL від 28 лютого 2022 р., п. 16).  
Українським біженцям без паспорта та/або штампу про в’їзд до Шенгенської зони можуть бути видані 
посвідчення особи в Посольстві та Консульствах України (вербальна нота Посольства України в Римі 
від 01.03.2022). Також зазначимо, що термін дії українських паспортів продовжено ще на 5 років з 
можливістю внесення даних дітей до 16 років (дописка Посольства України в Римі від 02.03.2022).  
 
Б) ЩО РОБИТИ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ АНТИКОВІД 19  
 
1. а) Антигенний або молекулярний мазок:  
До 30 квітня 2022 року для українських біженців без Digital Passenger Locator Form (PLF, у цифровій 
або паперовій формі) або Зеленої Сертифікації Covid 19 ASL територіально компетентні 
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проводитимуть діагностичні тести, якщо вони не були проведені в момент перетину національного 
кордону - протягом 48 годин після прибуття.  
Тест можна провести у провінційних центрах Hub вакцинації зазначених нижче у відповідні дні та час 
роботи:  
 

• Pescara, залізнична станція Porta Nuova, Майдан Berlinguer 
відкритий у понеділок, середу, п’ятницю та суботу з 8.00 до 14.00 

 
крім того, можна зв'язатися з безкоштовним номером ASL3 Pescara 800556600, що працює з 
понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00, по суботах з 8:00 до 14:00 
 
Код STP (Timporary Present Foreigner Code) буде видаватися в тих самих центрах вакцинації, який ASL 
призначить на основі номера паспорта.  
б) Протягом п'яти днів після здачі мазка українські біженці повинні дотримуватися режиму 
самонагляду з обов'язковим носінням маски типу FFP2.  
в) До 30 квітня 2022 року, з видачі Центром Hub вакцинації сертифікату негативного мазку (який 
потрібно завжди носити з собою) протягом наступних 5 днів українські біженці зможуть 
користуватися громадським транспортом, в якому зобов’язані носити маску типу FFP2, щоб дістатися 
до лікувальних та/або медичних закладів, дому чи іншого місця прийому, а також добратися до 
наданих структур розміщення.  
2. Вакцинація від Covid-19:  
Її можна провести – та зареєструвати за кодом STP – на всіх пунктах вакцинації регіону, починаючи з 
5-річного віку, всім, хто заявив, що не був вакцинований.  
 
В) ІНШІ ВАКЦИНАЦІЇ  
Вся інформація, що стосується пропозиції інших щеплень, буде надана в тих самих центрах.  
 
D) ЩО РОБИТИ, ЩОБ МАТИ ДОСТУП ДО МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ  
З кодом STP вказаним вище, українські біженці зможуть отримати всі медичні послуги, до видачі 
санітарної картки.  
 
E) ІНФОРМАЦІЯ ДО ПРЕФЕКТУРИ  
Міські ради – також через постійні контакти з місцевими представниками української громади, 
Карітасу та інших асоціацій третього сектору – будуть дбати про пунктуальне отримання інформації 
щодо присутності українських біженців на їхній території, надаючи своєчасні новини до Префектури 
також, що стосується буть-яких потреб в житлі.  


