
SiciliaSiCura – instrukcja 

Sycylia jest jednym z regionów o najmniejszej liczbie osób zakażonych. Mieszkańcy i władze starają się, by jak najszybciej 

życie wróciło do normalności i znów było bezpieczne.  

SiciliaSiCura to gra słów – z jednej strony to Sycylia, która o siebie dba, które sama się leczy (si cura), z drugiej to wyspa 

bezpieczna (sicura). Aplikacja ma służyć właśnie naszemu zdrowiu. System ewidencji przyjeżdżających na Sycylię został 

stworzony na podstawie rozporządzenia władz regionu (nr 24 z 06.06.2020 r.), ma ułatwić kontakt z lokalną służbą zdrowia i 

szybkie zlokalizowanie ewentualnego źródła wirusa. Wszystko po to, by z nim walczyć, chronić i Włochów, i cudzoziemców. 

Warto o tym pamiętać. Zwłaszcza że jeśli nie będziemy zarejestrowani, obsługa hoteli ma prawo nas nie zameldować.  

Informacje zawarte w tej instrukcji pochodzą z pełnych wersji informatora w języku angielskim (http://tinyurl.com/siciliasicura-

en) i włoskim (http://tinyurl.com/siciliasicura-it). 
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Przed wyjazdem należy zainstalować w telefonie komórkowym aplikację usługi SiciliaSiCura (dla wygody można też 

zarejestrować się poprzez komputer). Gdy wejdziemy na stronę: 

SiciliaSiCura.com  

trafimy na: 

https://siciliasicura.costruiresalute.it/welcome 
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Na ekranie telefonu pokaże nam się taki widok (i możliwość pobrania aplikacji): 

 

Gdy ją zainstalujemy (z Google Play), pojawi się widok jak poniżej (pkt 1b). 

 

 

 

 

 

 

 

http://tinyurl.com/siciliasicura-en
http://tinyurl.com/siciliasicura-en
http://tinyurl.com/siciliasicura-it
https://siciliasicura.costruiresalute.it/welcome
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Na monitorze komputera zobaczymy: 

 

 

I AGREE AND ACCEPT THE TERMS OF USE – akceptujemy warunki korzystania z systemu (dane osobowe). Jeśli tego nie 

zrobimy, rejestracja nie będzie możliwa. 

Aby zatwierdzić, używamy przycisku SUBMIT. 
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Trafiamy w miejsce, gdzie w tym momencie możemy jedynie się zarejestrować. Inne czynności będą możliwe, gdy już 

otrzymamy dane do logowania. 

Stąd też, aby zarejestrować się, wybieramy SIGN UP: 
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W panelu rejestracji należy wypełnić wszystkie pola obowiązkowe (oznaczone *), ale i w miarę możliwości pozostałe: 

NAME* – imię 

MIDDLE NAME – drugie imię 

FAMILY NAME* – nazwisko  

DATE OF BIRTH* – data urodzenia 

PLACE OF BIRTH* – miejsce urodzenia 

GENDER* – płeć  

(SELECT – wybór: MALE – mężczyzna, FEMALE – kobieta) 

COUNTRY OF ORIGIN* – miejsce pochodzenia (do wyboru) 

(SELECT – wybór: POLAND + OK) 

CITY OF ORIGIN* – miasto pochodzenia 

niekiedy pojawia się też: 

YOUR COUNTR’S HEALTH CARE CODE – tutaj Włosi wpisują swój codice fiscale (REGON i NIP), pole nieobowiązkowe 

dla cudzoziemców 
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TRAVEL INFORMATION – dane dotyczące podróży 

TRANSPORT TYPE – rodzaj transportu 

(SELECT – wybór: PLANE – samolot + OK) 

DEPARTURE PLACE – miejsce startu/wylotu 

(należy wpisać: WARSZAWA lub KATOWICE lub…) 

IDENTIFICATION OF THE OUTGOING TRAVEL ROUTE (E.G. FLIGHT NUMBER) – dane środka transportu – przylot na 

Sycylię, np. nr lotu 



STOPOVER DURING YOUR TRAVEL (IF ANY) – miejsce przesiadki, jeśli dotyczy 

DATE OF ARRIVAL IN SICILY* – data przylotu na Sycylię 

(do wyboru + DONE, by zaakceptować) 

IDENTIFICATION OF THE INCOMING TRAVEL ROUTE (E.G. FLIGHT NUMBER) – dane środka transportu – wylot z 

Sycylii, np. nr lotu 

ESTIMATED DATE OF DEPARTURE FROM SICILY* – planowana data wylotu z Sycylii 

(do wyboru + DONE, by zaakceptować) 

ADDRESS IN SICILY (INDICATE ONLY THE FIRST ONE) – adres na Sycylii (wskazać tylko pierwszy nocleg) 

PROVINCE* – powiat 

(wybieramy: CATANIA + OK) 

CITY* – miasto 

(wybieramy: NICOLOSI + OK) 

STREET/CIVIC NUMER – numer domu (nieobowiązkowe) 

ACCOMMODATION (HOTEL, B&B, CAMPING..., IF ANY) – miejsce noclegu (nieobowiązkowe) 
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FURTHER INFORMATION – dodatkowe informacje  

PERSONAL EMERGENCY CONTACT (NAME AND TELEPHONE NUMBER) – kontakt w nagłych wypadkach (imię i numer 

tel.) 

PURPOSE OF YOUR TRAVEL – cel podróży 

(SELECT – wybór: LEISURE – wypoczynek, BUSINESS – praca, OTHER – inny + OK) 

NASOPHARYNGEAL SWAB RESULT (IF ANY) – wynik wymazu z jamy nosowo-gardłowej (jeśli dotyczy) 

DATE OF NASOPHARYNGEAL SWAB (IF ANY) – data wymazu z jamy nosowo-gardłowej (jeśli dotyczy) 

(do wyboru + DONE, by zaakceptować) 

SEROLOGICAL TEST RESULT (IF ANY) – wynik testu serologicznego (jeśli dotyczy) 



DATE OF SEROLOGICAL TEST (IF ANY) – data testu serologicznego (jeśli dotyczy) 

(do wyboru + DONE, by zaakceptować) 

ACCESS AND COMMUNICATION DATA – dane dostępu i związane z komunikacją 

PREFERRED LANGUAGE FOR COMMUNICATIONS* – wybór języka do kontaktu 

(do wyboru: ITALIAN lub ENGLISH + OK) 

EMAIL – adres poczty elektronicznej 

EMAIL CONFIRMATION* – potwierdzenie adresu poczty elektronicznej 

MOBILE PHONE* – nr tel. komórkowego (0048…) 

MOBILE PHONE CONFIRMATION* – potwierdzenie nr. tel. komórkowego (0048…) 
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Po udowodnieniu, że nie jesteśmy robotem, wybieramy SUBMIT. 

 

Na adres poczty elektronicznej otrzymamy USERNAME, pod którym będziemy funkcjonowali w systemie, oraz link do 

utworzenia hasła (może być w SPAM). W razie problemów zawsze można napisać na: helpdesk@siciliasicura.com. 
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Na stronie startowej możemy już: 

> zalogować się do systemu  

USERNAME – wpisujemy login, jaki otrzymaliśmy na skrzynkę poczty elektronicznej po rejestracji 

PASSWORD – wpisujemy hasło, które musi mieć minimum 10 znaków (w tym jedną wielką literę i jedną cyfrę) 

> odzyskać hasło 



PASSWORD RECOVERY 

➢ zresetować hasło 

SET PASSWORD USING A CODE 

➢ przeczytać przewodnik po systemie 

INFORMATION 
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Po zalogowaniu pojawiają się na dole następujące opcje (od lewej): 

CHECK-IN – „odprawa” po przylocie, zadziała jedynie na sycylijskiej ziemi 

Pod niebieskim kółkiem z napisem CHECK-IN na środku strony możemy wejść w ARE YOU TRAVELING WITH OTHER 

PEOPLE? TAP HERE – i dopisać osoby, które z nami podróżują  w ten sposób jedna osoba rejestruje wszystkich 

współpodróżników. Osoby do lat 18 muszą być zarejestrowane przez osobę dorosłą. 

 

 

 



9 

Aby dodać osoby, wybieramy ikonę z postacią po prawej stronie. 
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W tym momencie możemy automatycznie skopiować dane podróży do formularzy osób, które z nami podróżują – wybieramy 

YES (a jeśli chcemy sami je wpisać, wybieramy NO). 
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Określamy rolę rejestrowanej osoby – GROUP MEMBER (członek grupy) lub GROUP LEADER (szef grupy) + OK. 
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Pozostałe opcje po zalogowaniu to: 

INFO – informacje o sytuacji epidemicznej na Sycylii 

SETTINGS – ustawienia, dane, które wprowadziliśmy i które możemy zmieniać (po wyborze EDIT PROFILE) 

REQUEST CANCELLATION FROM THE SERVICE AND DATA REMOVAL – polecenie usunięcia profilu z systemu i 

wykasowania danych; jeśli sami nie zrobimy tego w chwili opuszczenia Sycylii, system dokona tego automatycznie po 16 

dniach od wskazanego przez nas dnia zakończenia pobytu na wyspie. 
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Aby wylogować się z systemu, wybieramy LOGOUT. 
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Po wylądowaniu na Sycylii logujemy się do systemu, by zrobić CHECK-IN – odprawę zdrowotną. Możemy edytować dane 

grupy (jeśli ją wcześniej założyliśmy, tzn. na naszym koncie są inne osoby – można je dodać jedynie przed CHECK-IN!). 
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Po wyborze CHECK-IN pojawi się pytanie, czy chcemy zezwolić systemowi, by sprawdzał naszą lokalizację: BLOCK 

(blokujemy), ALLOW (zezwalamy). 
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System zapytuje nas o stan zdrowia i czy w ciągu ostatnich 15 dni mieliśmy kontakt z kimś, u kogo podejrzewa się lub 

wykryto wirusa. 

Opcje: 

- Czuję się dobrze 

- Mam temperaturę powyżej 37,5 st. i/lub bóle mięśni i/lub źle się czuję 

- Mam trudności z oddychaniem, krótki oddech i/lub kaszel i/lub boli mnie gardło 

- Mam zaburzony lub całkowicie straciłem/am smak lub węch 

- Mam zapalenie spojówek 
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Jeśli nie wyraziliśmy zgody na śledzenie naszej lokalizacji, powinniśmy zadzwonić pod darmowy nr telefonu 800 45 87 87 i 

tam będziemy mogli dokonać check-in. 
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Szef grupy może odpowiadać na pytania o stan zdrowia każdego członka grupy, ale może też wybrać opcję WE ARE FINE – 

wszyscy czujemy się dobrze. 

 


