
 
НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ – УКРАЇНА 

ДОВІДНИК ПРИЙОМУ НА ТЕРИТОРІЇ ДІЄЦЕЗІЇ 

АСПЕКТИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, що діють до 31/03/2022 
1) У разі відсутності зеленого COVID-19 сертифікату (грін пас), до 48 години після в'їзду, 

необхідно провести ПЛР або експрес-тест на SARS-CoV-2; 

2) За чинними італійськими правилами (див. Повідомлення Регіону Лаціо), у разі позитивного 

результату або бути ідентифікованы як близький контакт, особи повинні ізолюватися або піти 

на карантин відповідно и повинні носити медичну маску FFP2 + текстування в кінці; 

3) Для проїзду в автобусі й супроводжувати людей до медичних закладів є обов'язковість 

показати грін пасс за результатом тесту, якщо Ви не зробили щеплення; дійсність ПЛР-тесту – 

72 години, дійсність експрес-тесту – 48 години. 

Звертайтеся на ASL місцевий відділ охорони здоров'я у м. Ті́волі – Piazza Massimo, 1 за: 

a) Веденням щеплень (від коронавірусу, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, кіру, 

паротиту, краснухи, вітряної віспи, гепатиту В тощо) та іншими видами невідкладної 

медичної допомоги: vacc.etaevolutivativoli@aslroma5.it тел. 0774704713-05-71; 

b) Видачею коду STP (тимчасово присутнього іноземця), який чиний 6 місяців і може бути 

відновлений (це необхідно для будь-якої медичної послуги): 

Отримання в CUP департаменту охорони здоров'я м. Тів́олі, з понеділка по п'ятницю з 7:30 

до 16:30 г. та в суботу з 7:30 до 11:30 г. або оформлення заявки на адресу 

sceltarevocamedico.tivoli@aslroma5.it  тел. 0774/704704.  

Корисне посилання: https://www.salutelazio.it/informazioni-per-stranieri-rilascio-stp-eni  

Для отримання конкретної інформації також активна регіональна гаряча лiнiя 800118800. 

c) Прийом гінеколога для жінок під час вагітності або годування груддю, психологічний 

прийом:  

Центр сімейної консультації у дусі християнства “FAMILIARIS CONSORTIO” 

ginecologia@consultoriofamiliarisconsortio.it; direttore@consultoriofamiliarisconsortio.it 

Tел.  0774324613, 0774324837, 3791987179 

VILLANOVA DI GUIDONIA Via G. Mazzini, 1/A:  

для отримання інформації/прийому: у понеділок, вівторок та середу 16-19 г. – у суботу 10-13 г. 

SUBIACO Piazza Sant’Andrea, 2:  

для отримання інформації/прийому: у суботу 10-12 г. – моб. тел. 3425737518 

ASL RM5/G3 URP (відділ зв'язків із громадськістю) департаменту охорони здоров'я м. Ті́волі 

(кімната 2, перший поверх) 

Центр сімейної консультації consultorio.tivoli@aslroma5.it 0774/704708 
з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 12:30 г.  

Для повідомлення та отримання інформації: urptivolids@aslroma5.it  

Поштова адреса: Piazza Massimo, 1 – 00019 Tivoli (RM),  

Електронна пошта: distretto.tivoli@aslroma5.it 

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ: 

➢ Біометричний паспорт і (або) український паспорт, які потрібно взяти із собою - Посольство 
України в Римі Via Guido D’Arezzo, 9 – Tел. 068412630 – електронна пошта: emb_it@mfa.gov.ua 
та Консульський підрозділ в Римі via Monte Pramaggiore, 13 – Tел. 0682003641 – електронна 
пошта: gc_it@mfa.gov.ua. Вони видають копію документів. 

➢ Потрібно повідомити поліцейську дільницю Commissariato Polizia di Stato м. Ті́волі й 
муніципалітету про свою присутність на території 

➢ Той, хто дає притулок повинен оформити «Dichiarazione di ospitalità» (буквально «Заяву про 
гостинність») до 48 годин з моменту прибуття біженців і вручити її поліцейської дільниці 
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Поліцейська дільниця мм. Тів́олі та Гвідоня: з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 12:00 г. Largo Salvo 
D’Acquisto, 20 00019 – Tivoli (RM); Тел. 077431941,  
Електронна пошта: comm.tivoli.rm@pecps.poliziadistato.it 

 

ВІДДІЛ КАРІТАСУ ДІЄЦЕЗІЇ НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ – УКРАЇНА  
(УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ) 
Для отримання інформації, супровіду, підтримки 

➢ Ті́волі - Piazza Sant’Anna 3 – з понеділка по п'ятницю з 9:30 до 12:30  

➢ Tел. 0774317888  

➢ Електронна пошта: caritas.tivoli@gmail.com  
➢ Вебсайт: https://caritastivoli.it                          
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