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НАДЗВИЧАЙНА ГУМАНІТАРНА
СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ Вказівки для гостинності та
допомоги біженцям в провінції Мантуя
Для всіх, хто приймає (або має намір приймати) співвітчизників, які рятуються від конфлікту в Україні,
нижче представлена корисна інформація для упорядкування присутності, охорони здоров'я та житла:

Декларація присутності: протягом 48 годин після в'їзду в Італію
Кожен, хто приймає одного або декількох громадян України, повинен звернутися з
муніципалітетом проживання та зробити декларацію гостинності (la dichiarazione di ospitalità).

Тільки для муніципалітету Мантуї

декларація гостинності повинна бути зроблена в офісах

штаб-квартири поліції, на Piazza Sordello n. 46, в Управлінні по боротьбі зі злочинністю (l’Ufficio
Anticrimine), відкритому з понеділка по п'ятницю з 09.00 до 13.00.

ТЕСТ COVID-19 та медичний огляд: протягом 48 годин після в'їзду в Італію
Іноземний громадянин повинен пройти тест на Covid-19 і перший медичний огляд. Запит на візит
робиться муніципалітетом, у якому було зроблено декларацію про гостинність. При негативному
результаті тесту необхідно дотримуватися п'ятиденного періоду самонагляду, в який обов'язково
потрібно носити маску FFP2. При позитивному результаті тесту необхідно дотримуватися інструкцій,
наданих медичним персоналом.

УПОРЯДКУВАННЯ ПЕРЕБУВАННЯ В ІТАЛІЇ: протягом 8 днів з моменту в'їзду в Італію
Іноземний громадянин повинен узаконити перебування на національній території:

✓ якщо у вас є біометричний паспорт, зверніться до поліцейського управління Мантуї для
декларування присутності (не обов'язково для тих, хто перебуває в готелях або інших об'єктах
розміщення або для тих, хто просить про видачу посвідки на проживання). В результаті цих
зобов'язань громадяни України можуть залишатися на національній території протягом наступних 90
днів.

✓ Якщо громадянин України не має біометричного паспорта або іншого документа, що посвідчує
особу, він повинен звернутися в українське консульство в Мілані для отримання посвідчення особи
та / або звернутися в штаб-квартиру поліції Мантуї для проведення операцій з ідентифікації. В
результаті цих зобов'язань громадяни України можуть залишатися на національній території
протягом наступних 90 днів.

✓ Громадяни України, які проживають в Україні до 24 лютого 2022 року, та громадяни третіх країн, які
користувалися міжнародним захистом або іншим еквівалентним національним захистом в Україні до
24 лютого 2022 року, можуть звернутися до Головного управління поліції для видачі
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дозволу на проживання для тимчасового захисту, абсолютно
безкоштовно та на річний період. Для оформлення цієї посвідки на проживання необхідно мати:

o
o
o
o

Паспорт;
3 фотографії моделі паспорта фото;
Декларація присутності;
Копія документа, що посвідчує приймаючу особу.

ПРИЙОМ НЕПОВНОЛІТНІХ
Сім'я, яка приймає українського неповнолітнього, може знаходитись в одній з таких ситуацій:

-

ТІЛЬКИ неповнолітній, без супроводжуючої особи дорослого

-

Неповнолітній в супроводі родича (мати, бабусі, тітки, сестри, ...)

В обох випадках необхідно звернутися до Головного управління поліції для упорядкування перебування
неповнолітнього в Італії та вдома. У деяких особливих ситуаціях (неповнолітні без супроводу батьків)
відбуватимуться візити соціальної служби додому, щоб узаконити практику постійності неповнолітніх.

Потреба в житлі : у разі відсутності житла громадяни України, які прибули до Італії після 24 лютого 2022
року , можуть подати заявку на прийом до головного управління поліції Мантуї, щоб їх зустріли в одному
з надзвичайних центрів прийому провінції під керівництвом префектури..

КОРИСНІ ОФІСИ:
➢

Імміграційна служба штаб-квартири поліції Мантуї - СПЕЦІАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ СТІЛ, розташований на
Piazza Sordello №46 в Мантуї, відкритий з понеділка по суботу, з 09.00 до 12.00
Пошта: 4sez.immig.quest.mn@pecps.poliziadistato.it

➢

Консульство Україна в Мілані
-

адреса для збору звітів усіх людей з України: milanoconsolato1@gmail.com

-

посилання,

з

якого

можна завантажити

форму звіту:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwKS8wd9dFMkKd4U5Srm-63FyStAUYgFD7GgFgjlBGSviTg/viewform
➢

Регіон Ломбардія:
-

Зв'язок з надзвичайними ситуаціями в Україні:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale

➢

регіональний безкоштовний номер 800 894 545, активний щодня, з 8.00 до 21.30.

ATS della Val Padana – ASST Mantova:
- Посилання на охорону здоров'я: https://www.ats-valpadana.it/en/emergenza-ucraina
- Посилання на доступ до школи: https://www.ats-valpadana.it/bambini-e-ragazzi-provenienti-dall-ucraina

➢
➢

Префектура: protocollo.prefmn@pec.interno.it – 0376 2531
Caritas: segreteriacaritas@diocesidimantova.it – 0376 323917

