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EMERGENZA UCRAINA
INDICAZIONI UTILI
COSA FARE ALL’INGRESSO NEL PAESE


DICHIARAZIONE DI OSPITALITA' da fare entro 48 h dall'arrivo presso la polizia locale del
comune se si è ospitati da parenti e amici;
 DICHIARAZIONE DI PRESENZA entro 8 giorni dall'arrivo presso la sede centrale della
Questura- ufficio immigrazione in Via Montebello 26 a Milano.
 SEGNALARE NOMINATIVI AL CONSOLATO UCRAINO: milanoconsolato1@gmail.com;
 SANITA' l'ATS Città metropolitana di Milano ha creato un presidio a Gorgonzola per tutte le
questioni relativi al rilascio dell'STP, tamponi, prime cure. I riferimenti sono 02 95707270
mail: puaemergenzaucraina@asst-melegnano-martesana.it;
 MSNA: il Tribunale dei Minorenni di Milano ha informato che tutti i minori ucraini non
accompagnati dai genitori devono immediatamente essere segnalati per avere un tutore. Se
sono qui con altri parenti/ accompagnati che se ne fanno carico, questi possono essere
segnalati come possibili tutori. Le segnalazioni devo essere inviate a
segreteriaMSNAtribmin.milano@giustiazia.it;
 PERMESSO DI SOGGIORNO: a tutti i cittadini ucraini e ai loro familiari residenti in Ucraina
prima del 24.02 e scappati a causa della guerra verrà rilasciato un permesso di soggiorno
PROTEZIONE TEMPORANEA della durata di un anno. Presentarsi in questura, in Via
Montebello
26
a
Milano,
chiedendo
appuntamento
all’indirizzo
immig.quest.mi.ucraina@pecps.poliziadistato.it.
Scrivere nell’oggetto della mail: Emergenza Ucraina.
Per quanto riguarda l’ACCOGLIENZA segnaliamo come canale i gruppi locali di REFUGEES
WELCOME. Attraverso il sito internet https://refugees-welcome.it/ è possibile:
- iscriversi come famiglia ospitante https://refugees-welcome.it/accogli-una-personarifugiata/- iscriversi come persona o nucleo che cerca ospitalità https://refugees-welcome.it/rifugiatochiede-ospitalita/
Inserendo la provincia di interesse si viene indirizzati al nucleo territoriale che si occuperà di fare il
match tra ospitante-richiedente e fare le dovute comunicazioni di ospitalità.
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НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ
КОРИСНІ ВКАЗІВКИ
ЩО РОБИТИ ПРИ В’ЇЗДІ У КРАЇНУ










ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ГОСТИННІСТЬ, яку потрібно зробити протягом 48 годин після приїзду у
місцевій поліції муніципалитету, якщо ви розміщені у друзів або родичів;
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПРИСУТНІСТЬ, яку потрібно зробити протягом 8 днів після приїзду у
Головному відділенні Поліції (Questura) – Імміграційній службі, яка знаходиться за
адресою Мілан, Via Montebello 26.
ПОВІДОМИТИ ІМ’Я В КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ: milanoconsolato1@gmail.com;
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я: ATS міста Città metropolitana di Milano відкрив медичну частину у
місті Gorgonzola для усіх питань, що стосуються отримання STP, мазків та першої
допомоги. Контакти: тел. 02 95707270, mail: puaemergenzaucraina@asst-melegnanomartesana.it;
MSNA: Суд у справах неповнолітніх міста Milano проінформував, що потрібно негайно
повідомляти про усіх неповнолітніх українців без супроводу батьків для надання їм
законного опікуна. Якщо вони у супроводі родичів або інших осіб, які про них
пілкуються, останні можуть бути зазначені як ймовірні опікуни. Повідомлення потрібно
відправляти за адресою: segreteriaMSNAtribmin.milano@giustiazia.it;
ДОЗВІЛ НА ПРОЖИВАННЯ: всі громадіни України та їх родичі, які легально проживали в
Україні до 24 лютого 2022 року та які втікли в результаті початку війни, отримують
дозвіл на проживання ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ, який діє один рік. Звертатися до Поліції у
Мілані за адресою Via Montebello 26 за попереднім записом за адресою
immig.quest.mi.ucraina@pecps.poliziadistato.it.
У заголовку листа зазначити: Emergenza Ucraina.

Що стосується ГОСТИННОСТІ, повідомляємо про місцеві групи REFUGEES WELCOME. На
сайті https://refugees-welcome.it/ можливо:
-

Зареєструватися як родина, яка надає притулок https://refugees-welcome.it/accogliuna-persona-rifugiata/Зареєструватися як людина або родина, яка шукає притулку https://refugeeswelcome.it/rifugiato-chiede-ospitalita/
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Коли вкажете провінцію, вас буде направлено до територіального органу, який займається
знаходженням збігів між шукачами притулку та тими, хто його надає. Він робить також
необхідні повідомлення про надання притулку.

