ALBANESE

Mirë se erdhe në Itali!
Në bazë të ligjit italian jeni i detyruar të rrini 14 ditë në izolim dhe të zbatoni rregullat e
mëposhtme:




nuk duhet të dilni nga shtëpia apo nga hoteli ku ndodheni
duhet të përdorni maskën dhe të respektoni distancën prej të paktën 1 metër nga kushdo që
mund të takoni
duhet të lani duart me shumë kujdes

Gjatë kësaj periudhe do të kontaktoheni cdo ditë nga personeli shëndetësor, i cili do t'ju kërkojë
informacione rreth gjendjes tuaj shëndetësore.
Do t'ju dorëzohet një formular ku duhet të regjistroni disa të dhëna dhe vendin (komunën dhe
adresën e saktë) ku do të banoni gjatë izolimit.
Duhet të jepni gjithashtu:




një numër telefoni funksional në Itali nëpërmjet të cilit do t’ju kontaktojnë;
një email, nëse e keni;
emrin e mjekut të familjes në Itali, nëse e keni;

Nëse doni të bëni testin sierologjik apo atë molekular (tampon), bëjani të ditur personelit të stacionit
të pritjes (stazione di accoglienza) në të cilin ndodheni. Do t’ju kontaktojnë nëpërmjet telefonit për
të marrë takimin.
Për më shumë detaje apo për sqarime të mëtejshme mund të telefononi në numrin 050/954 444 ose
të shkruani një email në këtë adresë: sorveglianzacovid@uslnordovest.toscana.it.

Ben arrivato/a in Italia,
In base alla normativa italiana dovrà effettuare un periodo di 14 giorni di isolamento e adottare le
seguenti precauzioni: non potrà dunque uscire di casa o dall’albergo in cui si trova, dovrà usare la
mascherina e distanziarsi di almeno un metro se incontra una persona, dovrà lavarsi accuratamente
le mani. Durante questo periodo sarà contattato quotidianamente da sanitari che le chiederanno
informazioni sul suo stato di salute.
Le viene consegnato un modulo in cui deve registrare alcuni dati e il luogo (comune e indirizzo) in
cui effettuerà l’isolamento. Dovrà lasciare un numero di telefono funzionante a cui sarà possibile
rintracciarla, una mail di riferimento (se posseduta), il nome del medico curante (se ne ha uno in
Italia).
Qualora voglia eseguire il test sierologico e il test molecolare (tampone), le chiediamo di
comunicarlo al personale addetto alla stazione di accoglienza. Sarà ricontattato per l’appuntamento
Per qualsiasi chiarimento può telefonare allo 050 954 444 oppure scrivere alla mail
sorveglianzacovid@uslnordovest.toscana.it

