Путівник для українських біженців (Базові інформації до інфо-пунктах у Ренде та Козенці) 23/03/2022
Пункт 1: упорядкувати свою санітарну позицію:
Зробити тампон протягом 48-ми годин після
Дe:
Контакти & корисна інформація
в'їзду в країну
Майдан “Маттеотти”, Рождес
Телефонувати до Головного Штабу Цивільного Захисту (Protezione Civile)
БЕЗКОШТОВНИЙ СЕРВІС ГОЛОВНОГО
Ренде
09848284492 з понеділка до п’ятниці з 9 до 12 та у вівторок і четвер з 15 до 17
ПІДПРИЄМСТВА ОБЛАСНОЇ ЛІКАРНІ ТА
Уска, вулиця дельи Стаді, Козенца
Якщо без запису, то з понеділка до п’ятниці, з 9 до 16
ГОЛОВНИЙ ШТАБ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Пункт 2: Упорядкувати своє перебування в Італії:
Якщо…

Я тільки що приїхав з
України та шукаю
допомогу і захист (з
24/02/2022)
Громадяни України чи
особи без
громадянства чи
громадяни інших
країн легально
беребуваючих в
Україні до 24/02/2022

Живу в Італії вже
декілька місяців/років
але в мене немає
вида на проживання
(в’їзд в ЄС до
24/02/2022)

Що робити для законного
беребування в Італії?

Головний Поліцейський Штаб Козенци, (Квестура) вулиця “Джованні Палатуччі” 8
Після запиту на цей тип
Я можу отримати доступ
Що потрібно для того, щоб запитати
вида на проживання, я
до медичних, прийомних
про цей тип вида на проживання?
можу переміщатися в ЄС? та навчальних заходів?

Декларація про присутність
(тривалість: 3 місяці, потім треба
упорядкувати свою позицію)ю
Тимчасовий захист – рішення ЄС
2022/382 (тривалість: 1 рік, до
4/03/2023)
Вид на проживання зв’язане с
родичем законно перебуваючим в
Італії (тривалість: 5 років)
Захист про міжнародний захист (вид
на проживання у 6-ти місяців), але
результат відкладається до
закінчення надзвичайного стану

Паспорт зі штампом в’їзда до ЄС після
24/02/2022 + адреса, де ви розміщені
Документ, що посвідчує особу
(закордонний паспорт чи Український
паспорт)
Залежить від ситуації. Краще піти до
Головного Поліцейського Штабу
(Квестура) та запитати.

Так, паспорт лише
переглядається і одразу
повертається
Так, паспорт лише
переглядається і одразу
повертається
Так

Не потрібен ніякий документ, тільки 4
фото + поштова марка-наліпка у розмірі
16 €

Можливо переміщатися
тільки після завершення
процедури запиту на
міжнародний захист

Особовий захист арт. 19 коммa 1.2
TUI (тривалість: 2 роки)

4 фото + поштова марка-наліпка у
розмірі 16 €, оплата попередньо
оплаченого поштового бюлетеню на
електронний вид на проживання у
розмірі 30,46 € у поштових відділеннях

Так, паспорт лише
переглядається і одразу
повертається

Запит про міжнародний захист

Не потрібен ніякий документ, тільки 4
фото + поштова марка-наліпка у
розмірі 16 €

Можливо переміщатися
тільки після закінчення
процедури запиту на
міжнародний захист

В будь-якому випадку усі
біженці мають на це право:
достатньо підписати
декларацію про бідність у
Головному Штабу Поліції
(Квестура), з вами
свяжеться префектура для
призначення міста
проживання. Також,
медичне обслуговування
гарантовано: після видачі
фіскального кода чи кода
STP (тимчасово присутній
іноземець)

Як зверху, навіть коли усі
заходи захисту призначені
біженцям.

Увага: постійно оновлюваючиюся правила, для офіційної інформації звертатися завжди до місцевої влади території прибування.
Для додаткової інформації та підтримки: arciredaps@gmail.com; Мобільний та Ватсап +39.3516402585 (на італійському, українському та російському)

