
Società della Salute Senese
Надзвичайний стан в Україні

Соціальний секретаріат SdS Senese:

Соціальний секретаріат, інформаційний центр для доступу до соціальних та соціально-
медичних  послуг,  спрямований на полегшення  громадян у  пошуку відповідей  на їхні
потреби.
Соціальний  секретаріат  SdS  Senese  здійснює  свою  діяльність  за  домовленістю  по
телефону в наступні дні та години:

День Час муніципалітет Телефонний номер

понеділок 
9:00-12:00

Castellina in Chianti 0577/536576

Castelnuovo Berardenga 0577/536345

Monteroni d’Arbia e Murlo 0577/536604-05

Radda in Chianti 0577/536345

Rapolano Terme 0577/536721

Siena 0577/535993

8:30-10:30 Chiusdino 0577/536334

вівторок  

9:00-12:00 Asciano 0577/049255

Sovicille 0577/536713

9:00-12:00
14:30-17:00

Monteriggioni 0577/306692

Siena 0577/535993

середа  9:00-12:00
Siena 0577/535993

Sovicille 0577/049255

четвер  9:00-11:00 Gaiole in Chianti 0577/536596

п'ятниця 9:00-12:00

Buonconvento 0577/536561

Monticiano 0577/536325

Montalcino 0577/536561

Siena 0577/535993



Охорона здоров’я для громадян України, які прибувають з України:

- Пройдіть антиковидні тампони для громадян України:

• Повідомлення про прибуття громадянина України на територію ASL Toscana Sud
Est  до  префектури  або  регіонального  кол-центру  800556060  окремим
громадянином та/або об’єднаннями;

• Префектура або кол-центр надсилайте списки електронної пошти на провінційні
контакти ASL TSE - Департаменту профілактики районних зон;

• Управління профілактики зв’язується з громадянами України за телефонами:
1.перевірка  необхідності  проведення  мазка  та  направляє в  місця,  де  можливе
його проведення;
2. отримання адреси електронної пошти для відправки повідомлень;
3. надати інформацію про те, де зареєструвати СТП;
4. надати початкову основну інформацію про щеплення та повідомити дату та час
прийому в клініці в штаб-квартирі відділу профілактики на Strada di Ruffolo -Siena;
5. перевірити наявність будь-яких інших медичних потреб (вагітні жінки, інваліди,
неповнолітні,  психічне  здоров'я...),  надавши  рекомендації  щодо  можливого
прийняття на себе обов'язків.

- Тест на інфекцію SARS-CoV 2 (мазок):

Усі громадяни, які прибули з України, незалежно від громадянства, не мають цифрової
форми локації пасажира або зеленої сертифікації Covid-19, мають пройти діагностичне
обстеження  на  інфекцію  SARS-CoV-2  протягом  48  годин  після  в’їзду,  якщо  його
проведення не підтверджено документально. при вході до національних кордонів. Діти
віком до шести років звільняються від проходження тесту.
Збір мазків можна проводити у добровільних об’єднаннях або, як варіант, у структурах
компаній  після  погодження  з  місцевими  представниками.  Для  безкоштовного
проведення мазка достатньо пред’явлення українського документа, що посвідчує особу.
Після сповіщення про прибуття, як описано в процедурі матері, IPN підзони перевіряє,
чи вже було проведено мазок, чи його потрібно зробити, і, якщо необхідно, направляє
біженців до Сієни Drive Through, розташованого на Віа дель. зйомки, площа Palazzetto
Mens Sana Siena кемпер зупинка, щодня включаючи святкові дні з 11.00-12.30.
Громадянину України після пред'явлення документа, що посвідчує особу, візьмуть мазок
з ротоглотки.
Якщо  його  немає,  йому  буде  надано  маску  FFP2,  отже,  IPN  візьме  на  себе
відповідальність за користувача щодо звіту та пропозиції вакцинації.

- Випуск коду STP - ASL-TSE:

Громадянам України, прийнятим на нашу територію, буде гарантована медична безпека.
Це стане можливим, звернувшись із заявою про видачу коду STP в РАГСі.
Слід зазначити, що код STP не дає права на зарахування до РСР чи видачу медичної
картки,  але  українські  біженці  зможуть  скористатися  всіма  необхідними  та
невідкладними послугами, передбаченими на рівні базової допомоги.
Громадяни України під час видачі коду STP також зможуть оголосити стан бідності та
отримати код звільнення UK22, який звільняє їх від оплати квитка.
Якщо  зацікавлена  сторона  не  може  бути  присутнім,  може  прийти  інша  особа  з
довіреністю та документами, у тому числі уповноваженим. Код STP діє на всій території
країни і діє 6 місяців.
Більше  інформації  за  посиланням:  https://www.uslsudest.toscana.it/notizie/emergenza-
ucraina-rilascio-ai-cittadini-ucraini-del-codice-stp-per-i-servizi-essenziali-e-urgenti 
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Сімейний стіл - Comune di Siena:

Інформаційний пункт, підготовлений муніципалітетом Сієни, за адресою: Via Casato di
sotto 23, перший поверх, з такими графіками роботи: (бажано за попереднім записом за
номером 0577292353):

• понеділок, середа та п'ятниця з 9:00 до 13:00;
• вівторок і четвер з 15:00 до 18:00.

У  понеділок,  середу  та  п’ятницю  з  10:00  до  11:00  україномовний  перекладач  буде
присутній для будь-яких потреб.

Безпосередня служба підтримки IN.TE.SE. Проект - префектура:
Інформаційні  та  консультаційні  послуги,  призначені  для  громадян  третіх  країн,  які
знаходяться на території Сієни. Тел: 3201417765
З понеділка по п’ятницю з 9:00 до 13:00 – Via P. Mascagni n.40, Siena.

Контакти:

Società della Salute Senese – Social Secretariat
Mail: segretariatosociale@sdssenese.it  -  info@sdssenese.it
Sito internet: http://www.sds-senese.it/index.php/segretariato-sociale   

Comune di Siena – Obiettivo Famiglia 
Mail: sportellofamiglia@comune.siena.it   
Sito internet: https://www.sienafamiglia.it/emergenza-ucraina  /    

ASL-TSE – Anagrafe sanitaria Zona Senese
Mail:  anagrafe.senese@uslsudest.toscana.it 
Sito  Internet:  https://www.uslsudest.toscana.it/notizie/emergenza-ucraina-rilascio-ai-cittadini-
ucraini-del-codice-stp-per-i-servizi-essenziali-e-urgenti   

Prefettura di Siena 
Mail: prefettura.siena@interno.it  
Sito internet: http://www.prefettura.it/siena/contenuti/Emergenza_ucraina-13368751.htm  

Regione Toscana
Sito internet: https://www.regione.toscana.it/-/la-toscana-per-l-emergenza-in-ucraina   

Dipartimento della Protezione Civile: 
Sito internet: https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/online-una-scheda-con-le-
informazioni-utili-i-cittadini-ucraini-arrivo-italia   
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