Eл. пошта для надзвичайної ситуації в Україні:

accoglienza.ucraina@comune.lissone.mb.it

Bеб-розділ для надзвичайної ситуації в Україні:
www.comune.lissone.mb.it

Прийом громадян України
Реєстрація в міській раді Ліссоне
Громадяни України повинні звернутися до місцевого управління поліції для оформлення декларацiї про
гостювання та декларацію присутності. Mуніципалітет одночасно надішлe обидві декларації до головного
управління поліції. Без попереднього замовлення можливо відвідати місцеву поліцію в Ліссоне
(Palazzo Comunale, via Gramsci 21), графік роботи з понеділка по п'ятницю з 9:30 до 12 INFOLINE - місцева
поліція 039 7397255 - адміністративна поліція 039 7397 254.

È possibile contattare il Comando di Polizia Locale al numero 039 7397255 o contattare la Polizia Amministrativa
Реєстрація
Міська рада
al numero 039 7397 254.
громадян України на національній території
Ліссоне у співпраці з асоціаціями Короче-Верде
дозволяє отримати код STP (Тимчасово присутній
Лісcoнeзe, аузером та Амічі ді лолло, запустив
іноземець) який надає право на медичні послуги.
безкоштовний соціально- медичний транспорт для
Код STP повідомляє ATS (без якого не можливий
громадян України, які перебувають на території
доступ до мед. послуг) надсилаються eл. поштою
Ліссоне, до місця призначення про яке повідомляє
або текстовим повідомленням із:
ATS Brianza. Забронювати транспорт можливо після
- дата і час призначення тесту на Covid
запису на прийом в ATS Brianza) Номер тел.
- медичний огляд
039484343 з 7.30 до 18.30 понеділок- п'ятниця

Охорона здоров'я

Шкільні послуги

Санітарний транспорт

Українські

школярі можуть записатися у всі школи
Ліссоне:для цього вони повинні звернутись до
найближчої школи по місцю проживання. Доступ
до школи безкоштовний. А також харчування у
шкільній їдальні за рахунок міської ради,тому
абсолютно безкоштовно.

Домашні тварини

Громадяни які

заїжджають на територію з домашніми
улюбленцями (собаки, коти, та ін.) з України,
повинні обов'язково повідомити у ветеринарний
відділ ATS Brianza i заповнити спеціальну форму,
доступнy на сайті муніципалітету Ліссоне за
посиланням: www.ats-brianza.it

Курс італійської мови та ігровий простір

При парафії Лурдської

Богоматері (Via Baccelli 21) є італійська школа та ігровий майданчик для дітей. Курс італійської мови та
матеріал для навчання є безкоштовним.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5fq7KxmsRSDmIr7PLAqGmk1LN6kX5yCciVu5w9yrekmJTg/viewform

На випадок симптомів COVID-19 або будь-якої невідкладної необхідності
звертатись за безкоштовним номером 118
Телефон для термінової медичної допомоги

