
 
 

Соціальна система охорони здоров’я регіон Ломбардія Брешія 
Медична допомога для біженців з України: підсумкова інформація оновлена 19/03/ 2022 
• Медична допомога гарантується безкоштовно всім тим, хто потребує допомоги при гострих або 
хронічних захворюваннях 
• Не передбачено періоду карантину після прибуття 
• Кожен повинен зробити тест, мазок з носоглотки, на виявлення вірусу SARS-CoV2 протягом 
48 годин з моменту в'їзду до Італії. Якщо результат негативний, особи, старші 6 років, зобов’язані 
носити маску FFP2 протягом 5 днів; у разі позитивного результату, застосовується обов’язкова 
самоізоляція. 
• Маску FFP2 потрібно завжди носити у громадському транспорті та в закритих приміщеннях. 
• Необхідно зробити щеплення проти SARS-CoV2, для отримання green pass (зеленого паспорта); 
а також важливо проконтролювати всі інші щеплення, як для дітей, так і для дорослих 
• Неповнолітні діти, вагітні жінки та особи, які мають візу в Шенгенській зоні, зможуть отримати 
реєстраційну тимчасову медичну картку в Регіональній Службі Охорони Здоров’я. З цією карткою 
можливо звертатись безкоштовно до будь-якого лікаря загальної практики або педіатра у цьому 
районі, та можливо отримати ліки за рецептом або зробити діагностичні тести 
• Інші українські біженці можуть отримати код STP, який є необхідним для отримання послуг та 
рецептів на ліки, які оплачує Регіональна Служба Охорони Здоров’я. 
• Дитячі садочки та ясла (діти від 0 до 6 років): обов’язково наявність загальної вакцинації, для 
підтвердження необхідно надати довідку про виконанні щеплення. 
• Початкова та середня школа (неповнолітні діти від 6 до 18 років): можливо почати відвідувати 
школу, але необхідно, якомога швидше, пред'явити довідку про щеплення. 
• Якщо з вами є тварини, ви повинні заповнити «картку реєстрації тварин» та надіслати до ATS, щоб 
отримати доступ до безкоштовної служби ідентифікації/реєстрації та контролю за станом здоров’я 
вашої домашньої тварини. 

 
Для всіх цих послуг (тест ковід, вакцинація від COVID, інші щеплення, свідоцтво про щеплення, 
медична картка або код STP, реєстраційна картка тварин), щоб отримати маски FFP2, а також медичну 
допомогу, необхідно звернутися: 
-ASST Spedali Civili: Brescia, via Morelli, з понеділка до п'ятниці з 8:00 до 16:00 і щосуботи з 8:00 до 
12:30 
-ASST Franciacorta: Chiari, Via Brescia, 31 (торго́вий центр Italmark) з понеділка до 
щосуботи з 9:00 до 12:00. Понеділок 21 березня з 13:30 до 16:30  
-ASST Garda: Lonato. Via Marchesino 49, з понеділка до щосуботи з 14:00 до  18:00 

 
• У разі підвищення температури та/або при наявності респіраторних симптомів негайно 
зробити тест ковід (мазок з носоглотки на пошук вірусу SARS-CoV2), безкоштовно та без 
попереднього запису, у пунктах тестування ASST та зверніться до лікаря. 

 
• тільки для невідкладних випадків, існує активний єдиний номер 112 (служба першої 
необхідної допомоги 

 
• Вагітні жінки або жінки з акушерсько-гінекологічними
 проблемами можуть отримати безкоштовну допомогу в сімейних 
консультаціях ASST 

 
Ви також можете знайти всю інформацію, офіси консультаційних центрів та реєстраційну форму для 
тварин на сайті ATS Brescia, сторінка надзвичайна ситуація в Україні www.ats-brescia.it 

http://www.ats-brescia.it/
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