
 

 

 

COMUNE di MORETTA 
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE 

 _____________  

 

 ДО УВАГИ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ 

Міський голова Моретти  Джованні Ґатті та муніципальна адміністрація, дотримуючись 

положень регіону П’ємонт та Протоколу про взаєморозуміння з місцевою владою, 

повідомляють важливу інформацію щодо прийому українських біженців. 

 

ДЛЯ ТИХ, ХТО МАЄ НАМІР ПРИЙМАТИ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ 

 

 Підтвердіть свою готовність та намір допомогти заповнивши онлайн-форму на веб-

сайті регіону П’ємонт (www.regione.piemonte.it; П’ємонт для України - інформація - 

необхідний модуль). 

Регіон опрацьовує залишені заявки та контактує з зацікавленими сторонами. 

 

або 

 

 Повідомте про своє бажання допомогти Карітасу, який знаходиться в Моретті, 

зателефонувавши за номерами: 335-7856014 / 338-8909004 

 

ДЛЯ ТИХ, ХТО ВЖЕ ПРИЙМАЄ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ 

 

 Повідомте особисті дані запрошених людей ДО НАЙБЛИЖЧОГО ВІДДІЛКУ 

ПОЛІЦІЇ aбo   B НАЙБЛИЖЧИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ 

 

 Заповніть онлайн-форму на веб-сайті регіону П’ємонт (www.regione.piemonte.it; 

П’ємонт для України - інформація - дотримуйтесь відповідної форми). 

 

 

http://www.regione.piemonte.it/
http://www.regione.piemonte.it/


 

 

 ВАКЦИНАЦІЯ ANTI COVID  

 

Усі громадяни України, згідно з положеннями регіону П’ємонт, повинні зробити антигенний 

або молекулярний тест протягом 48 годин, в будь-якому випадку якомога швидше. 

 

Регіон забезпечив прямий доступ та можливість проходження тестів у виділених пунктах для 

тих, хто прибуває самостійно та є гостями, членами родини та знайомими громадян Італії та 

резидентів. 

РОЗКЛАД РОБОТИ ПУНКТІВ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ТЕСТІВ 

ПРОТИ COVID - ASL CN1 

 

МОНДОВІ - ЛІКАРНЯ - вулиця ВЕККІЯ ДІ КУНЕО - з ПОНЕДІЛКА по П'ЯТНИЦЮ з 

11.00 до 12.30.  

(Mondovì - ospedale - via Vecchia di Cuneo) 

 

САВІЛЬЯНО - ЛІКАРНЯ вхід з вулиці СТЕВАНО - з ПОНЕДІЛКА по П'ЯТНИЦЮ з 7.30 

до 9.00.  

( Savigliano - ospedale - via Stevano) 

 

Протягом 5 днів після здачі тесту  необхідно дотримуватися самоізоляції, спостерігати, чи не 

проявляються симптоми Covid-19, та носити маску FFP2.  

У разі появи симптомів, негайно зверніться до компетентного санітарного пункту (ASL 

CN1). 

 

 Контакти ASL CN1: лікар Монту Доменіко тел. 0172-719111 

 

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА 

 

Щоб звернутися за психологічною підтримкою, зв’яжіться з лікарем COPPOLA (медичний 

кабінет за адресою via Deidato Pallieri 17), який при необхідності проінформує щодо 

подальших дій. 



 

 

 ДЛЯ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

 Необхідно: 

 

 зв'язатись з директором школи  Лаурою МАРКІЗІО з Комплексного інституту 

Моретти (тел. 0172-94214 адміністративний секретаріат; тел. 0172-94531 

педагогічний секретаріат), щоб перевірити наявність місць відповідно до віку та 

поточної ситуації; 

 зв’язатись  з радником з питань освіти, професором Емануелою БУССІ через 

муніципальний офіс (тел. 0172-911035). 

 

 ЗБІР ПРОДУКТІВ ТА РЕЧЕЙ ПЕРШОЇ НЕОБХІДНОСТІ 

 

 Усі, хто має намір пожертвувати предмети першої необхідності, можуть зв’язатися з Caritas 

di Moretta за такими номерами телефонів: 335-7856014 / 338-8909004 

 

 ГРАМОТНІСТЬ 

 

 У співпраці з відділом Моретти для дорослих буде запущено курс навчання італійської 

мови.  Детальна інформація про розклад та організацію буде згодом. 

 

 

 Міський голова  

Джованні ҐATTI  

 

 

 


