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Olaszországi óvintézkedések a koronavírus-járvány ellen 

  

Olaszországban az emberek csak a következő céllal hagyhatják el az otthonukat: alapszükségletek 

beszerzése, orvoshoz és munkába menés, valamint az ezekről a helyekről való hazatérés. Március 22-

től tilos minden magánszemélynek a lakhelye szerinti település elhagyása akár tömegközlekedéssel, 

akár saját autóval. Kivétel, ha ezt munkaügyben, sürgősségi vagy halaszthatatlan orvosi ellenőrzés 

céljával teszi. 

A hatóságok ellenőrizhetik a szabályok betartását, és a szabályszegőkre büntetéseket róhatnak ki: 

 Kettőnél több személy nem közlekedhet együtt. 
 Egy autóban csak egy személy ülhet. 
 Felfüggeszthetik a vállalkozások tevékenységét 5–30 napig. 
 400-tól 3000 euróig terjedő büntetést róhatnak ki. 
 Többszörös szabálysértés esetén a büntetés megduplázódik, illetve a maximális tevékenységi 

felfüggesztés büntetését róják ki. 

Csökkentették a Szicíliába és onnan vissza közlekedő vonatjáratok számát, és felfüggesztettek minden 

éjszakai járatot. Március 23-tól minden gyártási és szolgáltatási tevékenységet felfüggesztettek 

(kivéve az alapellátáshoz szükségeseket: élelmiszergyártás, gyógyszertár, élelmiszerüzletek, 

alapanyag-ellátási szolgáltatások). 

 

Gazdasági mentőcsomag 

Március 17-től lépett érvénybe a Cure Italy (Olaszországi kúra) nevű intézkedéscsomag, amellyel 

gazdasági segélyt nyújtanak vállalkozásoknak, családoknak, munkásoknak és más rászorulóknak. A 25 

milliárd eurós gazdaságélénkítő csomag révén az olasz kormány több mint tízmilliárd eurót fordít a 

foglalkoztatottság fenntartására, 3,5 milliárdot pedig az egészségügyre és a polgári védelemre. 

A 120 intézkedést öt nagy ágra bontották: 

 Munkaügyi rendelkezések 

 Egészségügy 

 A polgárvédelem támogatása 

 A hitel- és adórendszert érintő lépések 



RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro 

 

 
 

 

 Az áruforgalom segítése 

 A vírushelyzet miatt munka nélkül maradt egyéni vállalkozók és 
idénymunkások márciusra egyszeri alkalommal nettó 600 eurót kapnak. 

 Támogatják az egyszemélyes kisvállalkozásokat is. 

 Az érintett dolgozóknak ideiglenesen nem kell befizetniük a járulékokat, 
adókat. 

 A február 23-tól történt elbocsátásokat befagyasztják. 

 A karanténba helyezés időszakát betegszabadságnak tekintik. 

 Az oktatási szünet miatt bébiszittert alkalmazó családok havi 500 eurós 
támogatást kapnak. 

 Az egészségügyben dolgozók számára ez az összeg 1000 euróra emelkedik. 

 Ha a szülők maradtak otthon a gyerekekkel, 15 napos fizetett szabadságot 
kapnak, a bérük 50%-os juttatásával. 

 Anyagi támogatás jár a taxisoknak, postásoknak, kulturális és médiaágazatban 
dolgozóknak. 

 Az egészségügy és a polgári védelem fele-fele arányban 3,5 milliárdon osztozik. 
A csomag az orvosok és ápolók túlóráinak kifizetését is szolgálja. 

 Forrást biztosítanak arra, hogy a hatóságok szállodákat foglaljanak le a 
karantén alatti és beteg személyek elhelyezésére. 

 Magánklinikák fölött is rendelkezhetnek a telített állami kórházak 
felszabadítására. 

 A kormány arra is pénzt szán, hogy egyes üzemeket szájmaszkgyártásra 
állítsanak át. 

 18 hónapra felfüggesztik a kölcsön- és hiteltartozások törlesztését, amelyekért 
az állam garanciát vállal. 

 Május 31-ig felfüggesztik a magánszemélyek és vállalkozások 
adóközelezettségeit kétmillió euróig (ez vonatkozik az adóelőlegre, tb-
járulékra, utána egy összegben vagy részletben történhet a törlesztés). 

 Az üzlethelyiséget bérlőket márciusban a bérleti díj 40%-ával segítik. 
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 Forrást biztosítanak a munkahelyek fertőtlenítési költségeire. 

 

Áprilisban újabb gazdasági csomagot léptetnek életbe EU-s források lehívásával. Ezenkívül 4,3 milliárd 

eurót különítenek el polgármestereknek, hogy megsegítsék a helyi lakosok alapélelmiszer-ellátását, 

valamint 400 millió eurót élelmiszersegélyre a szegény réteg megsegítésére. 

 

Olaszországa való utazási intézkedések/szabályok: 

 Külföldön tartózkodó olaszországi állampolgárok vagy külföldi állampolgárok, akik 
olaszországi lakcímmel rendelkeznek, csak akkor utazhatnak vissza Olaszországba, ha 
igazoltan sürgősségi érdekében utaznak. 

 Ahogy visszajönnek Olaszországba, kötelesek a legrövidebb idő alatt a lakcímükre utazni. 
 Bármilyen közlekedési eszközzel érkeznek, kötelesek jelenkezni a helyi közegészségügyi 

hatóságnál, és otthoni elkülönítésbe (orvosi felügyelet mellett) kell vonulniuk, még akkor is, 
ha nem rendelkeznek COVID-tünetekkel.  

 Igazolniuk kell a sürgősségi esetet, ami miatt visszatérnek Olaszországba. 

 

Tranzittal kapcsolatos szabályok és kivételek: 

 Az otthoni elkülönítés és az egészségügyi felülvizsgálat szabálya (lásd fent) nem érvényes 
azokra, akik tranzitban utaznak Olaszországban, abban az esetben, ha az ott-tartózkodás nem 
több mint 72 óra (ez 48 órával hosszabbítható igazolással, jól alátámasztható okokból, 
nyilatkozat alapján). 

 Az áruszállítás megengedett. 

 

Források: 

 

 www.mae.ro 
 https://verfassungsblog.de/fighting-covid-19-legal-powers-and-risks-italy/ 
 https://home.kpmg/content/dam/kpmg/us/pdf/2020/03/tnf-italy-mar20-2020.pdf 
 https://www.ansa.it/english/news/politics/2020/03/16/govt-launches-cure-italy-

decree_9fe4b528-78c6-4098-91d4-ca082d67656b.html  

http://www.mae.ro/
https://verfassungsblog.de/fighting-covid-19-legal-powers-and-risks-italy/
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/us/pdf/2020/03/tnf-italy-mar20-2020.pdf
https://www.ansa.it/english/news/politics/2020/03/16/govt-launches-cure-italy-decree_9fe4b528-78c6-4098-91d4-ca082d67656b.html
https://www.ansa.it/english/news/politics/2020/03/16/govt-launches-cure-italy-decree_9fe4b528-78c6-4098-91d4-ca082d67656b.html


RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro 

 

 
 

 

 https://www.theguardian.com/world/2020/mar/29/italy-sets-aside-400m-for-food-
vouchers-as-social-unrest-mounts 
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