EMERGENZA PROFUGHI UCRAINA
Distretto di Carpi
Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera
SERVIZI AZIENDA USL

www.ausl.mo.it/emergenza-ucraina

PUNTO UNICO DI ACCESSO ACCOGLIENZA E ASSISTENZA SANITARIA PER:
- rilascio codice STP (Straniero temporaneamente presente), valido su tutto il territorio italiano per l’assistenza sanitaria
temporanea e, per i minori, assegnazione di un pediatra di libera scelta o medico di medicina generale
- tampone di screening per l’infezione da Covid
- verifica dello stato vaccinale ed eventuale vaccinazione anti Covid, anche ai fini del Green Pass

Hangar 3 ex aeronautica Modena - strada Minutara, 1
da lun a sab 11.00-13.00 (giorni feriali) -  059 435430 da lun a sab 8.30-13.00 (giorni feriali)
Domenica e giorni festivi chiuso
Indirizzo, telefono e orari del pediatra o del medico assegnato al bambino/ragazzo:
www.ausl.mo.it/pediatri o www.ausl.mo.it/medicidifamiglia

PRONTO SOCCORSO
Per le urgenze e le emergenze sanitarie
Ospedale di Carpi – ingresso Pronto soccorso via Gabriele Falloppia
EMERGENZA SANITARIA  118
Per richiesta di ambulanza in caso di pericolo di vita per incidenti, ustioni, fratture, svenimenti, ecc.
GUARDIA MEDICA  059 659342
Per ricette di farmaci urgenti ed essenziali o di prestazioni urgenti ed essenziali
PUNTO DISTRIBUZIONE FARMACI
Ritiro farmaci con ricetta della Guardia medica o dell’ambulatorio di Porta Aperta Onlus Modena
Carpi - via G. Molinari, 2 - lun, mar, mer, ven 8.30-13.30 e 14.00-16.00; gio 8.30-14.00; sab 8.30-13.00
 059 659611
PEDIATRIA DI COMUNITÀ
Per vaccinazioni a bambini e ragazzi 0-17 anni
Carpi - p.le Donatori di Sangue, 3
 059 659955-958 da lun a ven 9.00-12.30

SERVIZIO IGIENE PUBBLICA
Per vaccinazioni agli adulti
Carpi - p.le Donatori di Sangue, 3
 059 659 904-909

CONSULTORIO FAMILIARE / SALUTE DONNA
Tutela della salute della donna (es. visita ginecologica, gravidanza, menopausa, ecc) e della famiglia (es. nascita,
allattamento, assistenza psicologica, salute di ragazze e ragazzi)
Carpi - via Don Luigi Sturzo, 21 -  059 5137114 da lun a sab 8.30-13.00; mer 15.00-18.00
INFORMAZIONI COVID-19  800 909041

ASSOCIAZIONE “PORTA APERTA ONLUS” - MODENA
Modena - strada Cimitero S. Cataldo, 117 -  059 827870
- Ambulatorio medico-infermieristico e distribuzione farmaci: dal lun al ven 9.00-12.00
- Pasti, docce, vestiti, arredo per la casa e consulenza legale

SERVIZI SOCIALI
Per necessità di alloggio e sostegno materiale (es. cibo)
Unione delle Terre d'Argine -  059 8635288 da lun a sab 8.30-12.30; mar e giov 14.00 - 16.30
servizisocialicarpi@terredargine.it

Per comunicare la propria presenza entro 8 giorni dall’arrivo
- Per chi si trova a Carpi – Commissariato di Polizia - Via Elsa Morante, 1 - dal lun a ven 8.30-11.30; mar 15.00-17.00 comm.carpi.mo@pecps.poliziadistato.it
- Per chi si trova negli altri comuni, presentarsi nella più vicina stazione dei Carabinieri
Campogalliano: feriali e festivi 8.00-10.00
Novi: feriali 8.00-10.00 e 14.30-16.30; festivi 8.00-10.00
Soliera: feriali 8.00-10.00 e 14.30-16.30; festivi 8.00-10.00
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COMMISSARIATO DI POLIZIA E STAZIONI DEI CARABINIERI

Надзвичайна ситуація щодо біженців з України

Район м. Карпі
Комуни1 Campogalliano (Кампогальяно), Carpi (Карпі),
Novi di Modena (Нові ді Модена), Soliera (Сольєра)
ПОСЛУГИ МІСЦЕВОГО ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (AUSL) www.ausl.mo.it/emergenza-ucraina

Єдиний пункт прийому надання медичної допомоги для:
-

Оформлення SPT(тимчасова картка медичного обслуговування), дійсної на всій території Італії для тимчасової
медичної допомоги, а для неповнолітніх вибір педіатра або сімейного лікаря
Тест на Ковід -19
Перевірка статусу вакцини та подальше щеплення, у тому числі для отримання «грін-пасу»

Ангар 3 strada Minutara, 1, Модена
з Пн до Сб 11.00-13.00 (Лише у робочі дні) –  059 435430 від Пн до Сб 8.30-13.00 (Лише у робочі дні)
Неділя та вихідні дні зачинено
Адреса, телефон і графік роботи педіатра або лікаря, призначених дитині
www.ausl.mo.it/pediatri o www.ausl.mo.it/medicidifamiglia
ШВИДКА ДОПОМОГА
Екстрена та невідкладна медична допомога
Лікарня м. Карпі (Ospedale di Carpi) - вхід із вулиці Gabriele Falloppia
НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА  118
Для виклику швидкої допомоги у випадку небезпеки для життя внаслідок нещасних випадків, опіків,
переломів, втрати свідомості тощо
ЧЕРГОВИЙ ЛІКАР  059 659342
Для рецептів термінових та необхідних лікарських препаратів чи надання невідкладної допомоги
ПУНКТ РОЗДАЧІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Видача лікарських засобів за рецептом лікаря із Guardia medica (черговий лікар) чи лікаря з амбулаторії Porta
Aperta Onlus Modena здійснюється за адресою:
Місто Carpi - вулиця G. Molinari, 2
Пн., Вт., Ср., Пт. 8.30-13.30 та 14.00-16.00; Чт. 8.30-14.00; Сб. 8.30-13.00
 059 659611
ПЕДІАТРІЯ
Для вакцинування немовлят та дітей віком від 0-17 pоків
Місто Carpi - p.le Donatori di Sangue, 3
 059 659955-958 з Пн. по Пт. 9.00-12.30

СЛУЖБА ГРОМАДСЬКОЇ ГІГІЄНИ
Для вакцинування дорослих осіб
Carpi - p.le Donatori di Sangue, 3
 059 659 904-909

СІМЕЙНА/ЖІНОЧА КОНСУЛЬТАЦІЯ
Охорона здоров’я жінки(обстеження у гінеколога, вагітність, клімакс тощо) та сім’ї (народження, грудне
вигодовування, психологічна допомога, здоров’я дівчат та хлопців підліткового віку)
Carpi - вулиця Don Luigi Sturzo, 21 -  059 5137114 з Пн. по Сб.8.30-13.00; Ср.15.00-18.00
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КОВІД-19  800 909041

АСОЦІАЦІЯ “PORTA APERTA ONLUS” - MODENA(МОДЕНА)
Modena - вулиця strada Cimitero S. Cataldo, 117 -  059 827870
- Медична амбулаторія та видача ліків:з Пн. по Пт. 9.00-12.00
- Харчування, душ, одяг, предмети домашнього вжитку та юридичні консультації

СОЦІАЛЬНІ СЛУЖБИ
Для тих, хто потребує допомоги з житлом чи матеріальної допомоги(напр. їжі)
Unione delle Terre d'Argine -  059 8635288 З Пн. по Сб. 8.30-12.30; Вт. та Чт. 14.00 - 16.30
servizisocialicarpi@terredargine.it

Надати заяву про свою присутність на території Італії у термін до 8 днів:
Для тих, хто перебуває у м.Карпі(Carpi) звертатися:
Commissariato di Polizia - вулиця Elsa Morante, 1 - з Пн. по П’ят. 8.30-11.30; Вт.15.00-17.00
comm.carpi.mo@pecps.poliziadistato.it
- Для, хто знаходиться на території інших комун, звертатися до найближчого відділку Поліції:
Campogalliano(Кампоґальяно): будні та вихідні 8.00-10.00
Novi(Нові): будні 8.00-10.00 та 14.30-16.30; вихідні 8.00-10.00
Soliera(Сольєра): будні 8.00-10.00 та 14.30-16.30; вихідні 8.00-10.00
1. Комуна – автономна та незалежна одиниця адміністративно-територіального поділу в Італії; муніципалілет.
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КОМІСАРІАТ ТА ВІДДІЛКИ ПОЛІЦІЇ

