
КАРІТАС ВІТТОРІО ВЕНЕТО

ІНФОРМАЦІЯ: тел. 0438 550702

ПРОЦЕДУРИ ПРИЙОМУ
Станом на 01.03.2022 о 21.00 годині

Біженці з України можуть йти за інституційними каналами або, частіше, приїжджaють до Італії, оскільки 

у них є друзі та родичі, які вже гарантували місце для прийому. У будь-якому випадку, незалежно від  

походження, необхідно зробити кілька основних кроків:

1.  Заповнити  форму Digital Passenger Locator Form 

(PLF) 

Його заповнюють онлайн, перейшовши на веб-сайтi 

https://app.euplf.eu

2. Перевірте вакцинацію від Covid-19

- З посиленим зеленим пропуском: без карантину з 1 березня; однак повідомити про 
прибуття до лікаря загальної практики

- З курсом часткової вакцинації: зверніться за інформацією до свого лікаря
- У разі відсутності щеплень: 5-денний карантин вдома, зазначений у PLF + використання 

маски FFP2 + здача молекулярного або антигенного тесту в кінці періоду

- Карантини повинні проводитися відповідно до вказівок органів охорони здоров’я або в 
будь-якому  випадку  в  сім’ї,  де  відбувається  возз’єднання  сім’ї  (у  цьому  випадку 
необхідно передбачити розділення вдома та використання масок FFP2).

3. Скринінг на Covid-19

- Незалежно від статусу вакцинації, швидкий тест на антиген повинен бути 
запланований після прибуття в пункт призначення (зв’яжіться з лікарями загальної 
практики, з ULSS або через Карітас)

- У разі позитивного результату на Covid-19 дотримуйтесь загальних процедур, наданих 
органом охорони здоров’я

- При появі симптомів у будь-якому випадку необхідно провести карантин і зробити тест

4. Регулярність гостинності

- Запитайте у свого муніципалітету форму декларації про гостинність, заповніть її та 
передайте до РАГСу

5. Упорядкування з Головним управлінням поліції
- Протягом 90 днів після прибуття людей, які перебувають у ньому, необхідно повідомити до 

Головного  управління  поліції;  ця  операція  вимагає  присутності  в  імміграційній  службі, 
доступ  до  якої  можна  отримати  лише  за  попереднім  записом.  Тому  необхідно  вчасно 
записатися на прийом за такими адресами:

Провінція Тревізо: тел. 0422 248111; Електронна адреса: 
immig.quest.tv@pecps.poliziadistato.it



Провінція Беллуно: тел. 0437 945751; Електронна адреса: 
questura.immigrazione.bl@poliziadistato.it
Провінція Венеція: тел. 041 2715767; електронна адреса: 
immig.quest.ve@pecps.poliziadistato.it
Провінція Порденоне: тел. 0434 238111; електронна адреса: 
immig.quest.pn@pecps.poliziadistato.it


