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Ország:  OLASZORSZÁG 

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Engedélyezett a román 

állampolgárok beutazása turistaként 

(idegenforgalmi céllal/szabadon)? 

- A Romániából Olaszországba utazó személyek esetében is van egy sor módosítás, további kivételeket 

vettek fel azon kategóriák listájára, amelyek esetében a 14 napos karantén nem kötelező. Az 

intézkedések október 14-étől novemberig 13-áig érvényesek. 

Engedélyezett a román 

állampolgárok beutazása jól 

meghatározott céllal? 

- azon személyek, akik az Olaszországba való érkezés előtti 14 napban Romániában tartózkodtak, 14 

napos elülönülésra vannak kötelezve, orvosi felügyelet alatt 

- október 24-én az olasz hatóságok újabb rendeletet bocsátottak ki, amelyben újabb intézkedéseket 

hoztak a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. Románia továbbra is a 2-es Melléklet D listáján 

szerepel, ezzel továbbra is érvényes a 14 napos karanténkötelezettség a Romániából érkező 

személyek számára. A Rendelet érvényessége 2020. október 26.- november 24. 

Kivételt képeznek a belépési 

korlátozások alól: 

- Nem kerülnek 14 napos karanténba azok a személyek, akiknek nincsenek COVID-19-re utaló tüneteik 

és az utóbbi 14 nap során nem tartózkodtak a kockázatos besorolású országokban (Örményország, 

Bahrein, Bangladesh, Bosznia és Hercegovina, Brazília, Chile, Kuvait, Észak-Macedónia, Moldovai 

Köztársaság, Oman, Panama, Peru, Dominikai Köztársaság, Koszovó, Montenegró, Columbia), illetve a 

következő helyzetek egyike igaz rájuk: 
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-  rövid tartózkodásra (legtöbb 120 órára) érkezik Olaszországba munkaügyben, egészségügyben vagy 

abszolút sürgősség ügyében, és köteles elhagyni az ország területét a 120 óra letelte előtt, ellenkező 

esetben elkülönítésbe kell vonulnia;  

- az országot tranzitáló személy, aki legtöbb 36 órát tölt az ország területén saját gépkocsijával haladva, 

és köteles elhagyni az ország területét a 36 óra letelte előtt, ellenkező esetben elkülönítésbe kell 

vonulnia;  

- az EU valamely országának állampolgárai vagy a következő országok - San Marino, Vatikán, Ausztria, 

Bulgária, Ciprus, Dánia, Észtország, Finnország, Németország, Görögország, írország, Lettország, 

Litvánia, Luxemburg, Málta, Lengyelország, Portugália, Szlovákia, Szlovénia, Svédország, 

Magyarország, Izland, Liechenstein, Norvégia, Svájc, Andorra, Monaco, Belgium, Franciaország, 

Hollandia, Csehország, Spanyolország, Egyesült-Királyság, Ausztrália, Kanada, Grúzia, Japán, Új-Zéland, 

Románia, Ruanda, Korea Köztársaság, Thaiföld, Tunézia, Uruguay - állampolgárai vagy rezidens 

lakosai, akik az elmúlt 14 napban nem tartózkodtak a kockázatos besorolású országokban és 

munkaügyben utaznak be; 

-  egészségügyi személyzet tagjai, akik dolgozni mennek, akár rövid időszakra is;  

- a határ mentén élő, szomszédos országba munkába ingázó személyek;  

- az olaszországi székhelyű cégek alkalmazottai, akik munkaügyben legtöbb 5 napra külföldre utaznak;  

- diplomáciai testületek és konzuli irodák, vagy nemzetközi szervezetek személyzete, katonai vagy 

rendőri személyzet tagjai; 
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-  a más országokban tanuló iskolások és egyetemisták, akik naponta, vagy legalább hetente egyszer 

ingáznak lakhelyük és az oktatási intézmény között. 

Július 9-én életbe lépett szabályok:  

- minden Olaszországba belépőnek nyilatkozatot kell felmutatnia (a sközlekedési eszközön  vagy rendőrségi 

ellenőrzés esetén) a következőkről: 

- azon országok és területek, ahol az Olaszországba valő érkezés előtti 14 napban tartózkodott vagy 

átutazott, 

- az utazés célja, ha az E és F listán szereplő országokból érkezik, 

- ha az Olaszországba valő érkezés előtti 14 napban a D, E és F listán szereplő valamelyik országban 

tartőzkodott: az Olaszországi lakhelyének/ tartózkodási helyének pontos címe, ahol elkülönítésben 

fog tartózkodni, a magántulajdonban lévő közlekedési eszköz, amellyel a lakhelyére el fog jutni, ha 

menetrend szrinti repülőjárattal érkezett Olaszországba, akkor a következő menetrend szerinti járat 

és a menetjegy azonosítója, telefonszám az elkülönülés alatti kapcsolattartásra 

- Kötelező negatív teszt felmutatása a közlekedési eszközre való felszállskor vagy ellenőrzésre jogosult 

személyek kérésére, a teszt érvényessége 72 óra az országba való érkezés előtt 

- ha az Olaszországba valő érkezés előtti 14 napban a C, D, E és F listán szereplő valamelyik országban 

tartőzkodott, köteles őrkezéskor azonnal értesíteni a területileg illetékas egészségügyi hatóságot 

- COVID-19-re jellemző tünetek jelentezése esetén az érintettnek azonnal értesítenie kell az egészségügyi 

hatóságot, a hatóság további intézkedésééig el kell különülnie 
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- ha az Olaszországba valő érkezés előtti 14 napban a D, E és F listán szereplő valamelyik országban 

tartőzkodott, a következőket kell betartania, akkor is ha tünetmentes: 

- az Olaszországba való belépéstől a nyilatkozatban megadott lakhelyéig kizárőlag saját tulajdonú 

jármővel utazhat 

- 14 napos elülönülés és egészségügyi felügyelet kötelező 

- kivétel, ha menetrend szerinti repülőjárattal érkezik és szintén menetrend szerinti reőülőjárattal 

utazik tovább a nyilatkozatban megadott úticélig, azzal a feltétellel, hogy nem hagyja el a terminálon 

kijelölt helyet 

- a fentebbi esetekben, ha nem lehetséges a nyilatkozatban megjelölt lakhekyre való eljutás, a 

hatóságok jelölnek ki tartózkodási helyet, az illető saját költségén. A COVID-19-re jellemző tünetek 

jelentezése esetén az érintettnek azonnal értesítenie kell az egészségügyi hatóságot. 

- a nyilatkozatban megjelölthöz képest, az elkülönülésre új helyszín választható, ebben az esteben 

értesíteni kell a hatóságokat, az új helyszínre való utazáshoz csak saját jármű használható és úja 

kezdődik a 14 napos peiódus 

- a területileg illetékas egészségügyi hatóság biztosítja a karantén szabályok betartását 

- COVID-19-re jellemző tünetek jelentezése esetén a karanténban tartózkodő személynek azonnal 

értesítenie kell az egészségügyi hatóságot, el kell különülnie a többi vele egy lakásban lakó személytől, 

maszkot kell viselnie, gondoskodnia kell a szoba megfelelő természetes szellőzéséről 

- az egészségügyi hatóság naponat kapcsolatba lép a karanténban tartózkodő személyekkel, az 
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egészségi állapotul ellenőrzése céljából 

- ha az Olaszországba valő érkezés előtti 14 napban a C listán szereplő valamelyik országban 

tartőzkodott, következő intézkedések valamelyikét alkalmazzák: 

- negatív teszt felmutatása a közlekedési eszközre való felszállskor vagy ellenőrzésre jogosult személyek 

kérésére, a teszt érvényessége 72 óra az országba való érkezés előtt 

- teszt elvégzése az országba való érkezéskor:. ha neez nem lehetséges, akkor 48 órán belül, a teszt 

elvégzéséig kötelező az elkülönülés 

 http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dPCM_13_ottobre_2020.pdf 

Az országba való beutazás esetén 

szükséges felmutatni negatív COVID 

tesztet? 

- IGEN 

- a teszt érvényessége72 óra 

Az országba való beutazást 

követően karanténba kell vonulni? 

Mennyi időre? 

- IGEN 

- 14 nap karantén , sárga zóna 

Kötelező úti okmányok? - - minden Olaszországba belépőnek nyilatkozatot kell felmutatnia (a sközlekedési eszközön  vagy 

rendőrségi ellenőrzés esetén) a következőkről: 

- azon országok és területek, ahol az Olaszországba valő érkezés előtti 14 napban tartózkodott vagy 

átutazott, 

- az utazés célja, ha az E és F listán szereplő országokból érkezik, 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dPCM_13_ottobre_2020.pdf
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- - ha az Olaszországba valő érkezés előtti 14 napban a D, E és F listán szereplő valamelyik országban 

tartőzkodott: az Olaszországi lakhelyének/ tartózkodási helyének pontos címe, ahol elkülönítésben 

fog tartózkodni, a magántulajdonban lévő közlekedési eszköz, amellyel a lakhelyére el fog jutni, ha 

menetrend szrinti repülőjárattal érkezett Olaszországba, akkor a következő menetrend szerinti járat 

és a menetjegy azonosítója, telefonszám az elkülönülés alatti kapcsolattartásra 

- - Kötelező negatív teszt felmutatása a közlekedési eszközre való felszállskor vagy ellenőrzésre jogosult 

személyek kérésére, a teszt érvényessége 72 óra az országba való érkezés előtt 

- - ha az Olaszországba valő érkezés előtti 14 napban a C, D, E és F listán szereplő valamelyik országban 

tartőzkodott, köteles őrkezéskor azonnal értesíteni a területileg illetékas egészségügyi hatóságot 

- - COVID-19-re jellemző tünetek jelentezése esetén az érintettnek azonnal értesítenie kell az 

egészségügyi hatóságot, a hatóság további intézkedésééig el kell különülnie 

- - ha az Olaszországba valő érkezés előtti 14 napban a D, E és F listán szereplő valamelyik országban 

tartőzkodott, a következőket kell betartania, akkor is ha tünetmentes: 

- az Olaszországba való belépéstől a nyilatkozatban megadott lakhelyéig kizárőlag saját tulajdonú 

jármővel utazhat 

- 14 napos elülönülés és egészségügyi felügyelet kötelező 

- kivétel, ha menetrend szerinti rápülőjárattal érkezik és szintén menetrend szerinti reőülőjárattal 

utazik tovább a nyilatkozatban megadott úticélig, azzal a feltétellel, hogy nem hagyja el a terminálon 

kijelölt helyet 
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- a fentebbi esetekben, ha nem lehetséges a nyilatkozatban megjelölt lakhekyre való eljutás, a 

hatóságok jelölnek ki tartózkodási helyet, az illető saját költségén. A COVID-19-re jellemző tünetek 

jelentezése esetén az érintettnek azonnal értesítenie kell az egészségügyi hatóságot. 

- a nyilatkozatban megjelölthöz képest, az elkülönülésre új helyszín választható, ebben az esteben 

értesíteni kell a hatóságokat, az új helyszínre való utazáshoz csak saját jármű használható és úja 

kezdődik a 14 napos peiódus 

- a területileg illetékas egészségügyi hatóság biztosítja a karantén szabályok betartását 

- COVID-19-re jellemző tünetek jelentezése esetén a karanténban tartózkodő személynek azonnal 

értesítenie kell az egészségügyi hatóságot, el kell különülnie a többi vele egy lakásban lakó személytől, 

maszkot kell viselnie, gondoskodnia kell a szoba megfelelő természetes szellőzéséről 

- az egészségügyi hatóság naponat kapcsolatba lép a karanténban tartózkodő személyekkel, az 

egészségi állapotul ellenőrzése céljából 

- - ha az Olaszországba valő érkezés előtti 14 napban a C listán szereplő valamelyik országban 

tartőzkodott, következő intézkedések valamelyikét alkalmazzák: 

- - negatív teszt felmutatása a közlekedési eszközre való felszállskor vagy ellenőrzésre jogosult 

személyek kérésére, a teszt érvényessége 72 óra az országba való érkezés előtt 

- - teszt elvégzése az országba való érkezéskor:. ha neez nem lehetséges, akkor 48 órán belül, a teszt 

elvégzéséig kötelező az elkülönülés 

-  http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dPCM_13_ottobre_2020.pdf 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dPCM_13_ottobre_2020.pdf
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Lehetséges az országból a 

Romániába való utazás? 

- IGEN 

- 14 nap karantén (klakhelyen való elkülönülés) 

Lehetséges az országon való 

átutazás/tranzitálás? 

- IGEN 

Milyen tranzit útvonalak 

használhatóak? 

- Tranzit határátkelők, szárazföldi és légi útvonalak 

-  

A tranzitálás során milyen 

intézkedésekre szükséges 

odafigyelni? (pl. csak kijelölt 

helyeken lehet megállni, mennyi 

ideig lehet egy pihenőben 

tartózkodni, mennyi idő áll 

rendelkezésre az országon való 

áthaladásra) 

- tranzit célból csak saját jármővet lehet használni, 36 órán belül el kell hagyni az ország területén, 

ellenkező esetben elkülönülésbe kell vonulni 

- ha menetrend szerinti repülőjárattal érkezik és szintén menetrend szerinti reőülőjárattal utazik tovább 

a nyilatkozatban megadott úticélig, azzal a feltétellel, hogy nem hagyja el a terminálon kijelölt helyet 

- hajóút végén, ha az utazás Olaszországban fejeződik be, az utasok hazautazhatnak saját országukba 

- Olaszországba tartó repülőre/ hajóra való beszálléskor nyilatkozatot kell kitölteni, amiben világosan 

meg kell jelölni, hogy a lakhelyére való hazautazás miatt tranzitálja Olaszországot 

- COVID-19-re jellemző tünetek jelentezése esetén az érintettnek teklefonon értesítenie kell az 

egészségügyi hatóságot, be kell tartania azok utasításait 

- BELSŐ INTÉZKEDÉSEK: 

- 2020 június 3-tól szabad a belföldi közlekedés, nincs nyilatkozati kötelezettség 

- a regionális hatóságok elrendelhetnek szigorításokat, a járványügyi adatok függvényében. Ajánlatos az 

alapos tájékozódás. 
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- a karanténra kötelezett személyek számára tilos a lakás elhagyása.  

- COVID-19-re jellemző tünetek jelentezése esetén az érintettnek otthon kell maradnia, korlátoznia az 

érintkezést más személyekkel, és értesíteni kell a családorvosát 

- egész Olaszország területén kötelező a maszk viselése a szabadban is, más személyek jelenlétében 

- kötelező a maszk viselése minden zárt térben (kivéve a lakásokat) 

- a régiók nem alkalmazhatnak kevésbé szigorú intézkedéseket, mint a központi kormány 

- nem kötelező a maszk viselése a következő kategóriéknak: sporttevékenységet végző személyeknek, 6 

év alatti gyerekeknek, betegség vagy fogyaték miatt nem alkalmasak maszk viselésére 

- a legtöbb kereskedelmi, szakmai, kulturális, termelő tevékenység, az istentiszteletek megtarthatóak a 

távolságtartási és biztonsági szabályok betartásával (legalább 1 méter távolság). Szabadtári 

sporteseményeknél a biztonsági távolság 2 méter. 

- Látogathatóak a múzeumok és kulturális létesítmények, létszámkorlátozással a csoportosulások 

elkerülése érdekében 

- június 15-től megengedett a közönség részvétele színházi előadásokon, mozikban, koncerteken, a 

távolságtartási és biztonsági szabályok betartásával (legalább 1  méter távolság). Szabadtéri előadások 

maximális létszáma 1000 fő, zárt térben megengedett 200 fő. 

- Továbbra sem engedélyezett olyan csoportos események szervezése, amelyeknél nem lehet betartani 

a fenti szabályokat, valamint a táncos rendezvények, szabadban vagy zárt térben. 

- az oktatási intézményekre sajátos szabályok érvényesek 
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- szeptember 1-jétől megngedett a kiállítások és kongresszusok szervezése, a távolságtartási és 

biztonsági szabályok betartásával (legalább 1  méter távolsága részvevők között) 

- A 2020 március 19-i, 19-es számú törvény szabályozza a járványügyi intézkedések megsértéséért 

kiróható bírságokat.  

- augusztus 17-étől új egészségügyi rendelet van érvényben: 

- a) kötelező a maszk viselése 18:00 és 06:00 óra között, nyilvános helyeken szabadtérben is 

- b) a tánctermek diszkók és hasonló lokáló működését felfüggesztették 

- Az intézkedések érvényesek 2020 november 13-ig, Olaszország egész területén. 

Mely oldalakon találhatóak további 

hiteles információk az utazást vagy / 

és tranzit utazást illetően? 

https://www.mae.ro/node/51910 

https://www.politiadefrontiera.ro/ 

https://www.cnscbt.ro/ 

https://reopen.europa.eu/ 

http://roma.mae.ro/node/1013 

Általános intézkedések  

Kérdés: Válasz: 

Melyek az érvényben lévő 

korlátozások? 

Az olaszorszégi egészségügyi minisztérium újabb rendeletet bocséjtott ki 2020. november 13-án, a régiók 

veszélyességi zónákba való besorolásáról. Az új rendelet szerint Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia és 

Marche narancs zóna lett, míg Campania és Toscana vörös zóna. 

A rendelet 2020 november 15-étől 15 napig érvényes. 

https://reopen.europa.eu/
http://roma.mae.ro/node/1013
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Az olaszorszégi egészségügyi minisztérium újabb rendeletet bocséjtott ki 2020. november 10-én, a régiók 

veszélyességi zónákba való besorolásáról. Az új rendelet szerint Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana és 

Umbria narancs zóna lett, míg Bolzana vörös zóna. 

A rendelet 2020 november 11-étől 15 napig érvényes. 

Olaszország karanténba lépett 2020 november 5-étől kezdődően december 3-áig. A megszorítások 

régiónként változnak, a koronavírus terjedésének függvényében vannak piros, narancs és sárga régiók. 

A legtöbb korlátozás a piros régiókban van: tilos az utazás a közigazgatási egységek között, valamint tilos a 

régióba a belépés. Továbbá egész Olaszország területén éjszakai kijárási tilalom van érvényben 22:00 óra 

után. (Mediafax) 

Piros régiók: Lombardia, Piemonte, Calabria és Valle d'Aosta. 

A korlátozások pénteken léptek életbe: a lakás elhagyása csak igayolással lehetséges, a bárok, vendéglők, 

üzletek zárva vannak. A tanítás  online zajlik, az elemi iskolák második osztályától kezdődően. Tilos az utazás 

a közigazgatási egységek között, valamint tilos a régióba a belépés. Településen belül is igazolás szükséges a 

lakhely elhagyásához. 

Narancs régiók: Puglia şi Sicilia. 

A véndéglők és bárok egész nap zárva tartanak. Ay üzletek kinyitnak. Online oktatás a középiskolákban. 

Közigazgatási egységen belül lehet közlekedni, tilos a régióba való ki-és belépés. 

Sárga régiók: Veneto és Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, 

Sardinia, Marche, Molise, Abruzzo, Lazio, Campania, Basilicata. 

Ezekben a régiókban enyhébbek a megszorítások. A vendéglők és bárok nyitva vannak 18:0 óráig, az üzletek 

nyitva vannak. A bevásárlőközpontok hétvégén zárva vannak. Sárga régiókban és sárga régiók között szabad a 
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közlekedés. 

Giuseppe Conte olasz kormányfő újabb szigorításokat jelentett be a koronavírus-járvány elleni küzdelem 

jegyében szerdára virradóra. A korlátozások csütörtökön lépnek életbe, és legalább december 3-áig lesznek 

érvényben. Olaszországban este tíz és hajnali öt óra között országos kijárási tilalom lép életbe. Korábban csak 

néhány régióban vezettek be hasonló korlátozást. Bezárják a múzeumokat és a kiállítótermeket, felső 

létszámkorlátot vezetnek be a tömegközlekedési eszközökön, és bátorítják az otthoni munkavégzést. A 

bevásárlóközpontokat hétvégére bezárják, csak az élelmiszerboltok, gyógyszertárak és újságosbódék 

maradhatnak nyitva. A hatévesnél idősebb diákoknak az osztályteremben is kötelező lesz a maszk viselése, a 

középiskolás diákok estében pedig digitális oktatásra állnak át. Október közepétől most szigorították 

negyedik alkalommal az óvintézkedéseket. A húsz olasz tartományt vörös, narancssárga és zöld térségre 

osztják a járvány terjedésének üteme, valamint a helyi egészségügy leterheltsége szerint. A kormány így 

akarja elkerülni a tavaszihoz hasonló országos vesztegzárat. - a Maszol.ro portálról 

Jelenleg Dél-Tirol, Valle d'Aosta, Piemont, Lombardia és Calabria tartozik a vörös besorolásba. Ezekben a 

zónákban leállítják a kereskedelmet, a vendéglátást, a szolgáltatásokat, miként az a tavaszi zárlat alatt 

történt, egyedül az élelmiszert és alapvető cikkeket árusító üzletek és az ipari létesítmények működhetnek. A 

vörös zónákban élők kizárólag sportolás, munkába járás és gyerekük iskolába kísérése céljából hagyhatják el 

otthonukat, és ezekben az esetekben is tartaniuk kell az egyméteres védőtávolságot. - a Maszol.ro portálról 

November 3-án a kormány bejelentette, hogy szigorítani fogják a korlátozásokat, hogy ellenőrzás alatt tudják 

tartan a fertőzés terjedését. Az intézkedések között szerepel a a legfertőzöttebb régiók közötti közlekedés 

https://maszol.ro/pdf/maszol_szerzoi_jogok.pdf
https://maszol.ro/pdf/maszol_szerzoi_jogok.pdf
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korlátozása valamint éjszakai kijárási tilalom bevezetése. A hatóságok nem tervezik teljes lezárás 

bevezetését, a gazdasági élet védelmében. AGERPRES 

A vendéglátóhelyek este hat órai bezárását jelentette be a koronavírus-járvány elleni újabb szigorításként 

vasárnapi sajtótájékoztatóján Giuseppe Conte olasz miniszterelnök, arra kérve a lakosságot, hogy csak 

munkavégzés vagy iskolába járás miatt hagyja el otthonát. Az újabb intézkedések országosan vasárnap 

éjféltől lépnek életbe, és november 24-ig érvényesek. A bárok, presszók, fagylaltozók, éttermek és más 

vendéglátóhelyek esti zárását 18 órára tették, és a korlátozás a hét minden napjára vonatkozik. Az 

éttermekben minden asztalnál legfeljebb négy vendég foglalhat helyet, kivéve ha ugyanannak a családnak 

több tagjáról van szó. Betiltották az utcán vagy szabadtéren történő étel- és italfogyasztást. Az étel 

házhozszállítás éjfélig engedélyezett. 

Szüneteltetik az amatőr csapatsportokat. Tilos lesz mostantól a hivatalos és magán jellegű rendezvények, 

ünnepek rendezése, közöttük a házibuli, az esküvői ebéd és a jelenléttel tartott konferenciák is. Az óvodák, 

általános iskolák 14 éves korig továbbra is tantermi oktatásban működnek, ha ennek biztonságos feltételeit 

az oktatási intézmény biztosítani tudja. A gimnáziumok, szakközépiskolák tanóráik 75 százalékában átállnak 

az online tanításra, a tömegközlekedés terhelésének enyhítésére. A távmunka fenntartását szorgalmazzák a 

közigazgatásban és minden más munkahelyen. - a Maszol.ro  és Agerpres portálokról 

- egész Olaszország területén kötelező a maszk viselése a szabadban is, más személyek jelenlétében 

- kötelező a maszk viselése minden zárt térben (kivéve a lakásokat) 

- kötelező a maszk viselése 18:00 és 06:00 óra között, nyilvános helyeken szabadtérben is 
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- a tánctermek diszkók és hasonló lokáló működését felfüggesztették 

- a legtöbb kereskedelmi, szakmai, kulturális, termelő tevékenység, az istentiszteletek megtarthatóak a 

távolságtartási és biztonsági szabályok betartásával (legalább 1 méter távolság). Szabadtári 

sporteseményeknél a biztonsági távolság 2 méter. 

- Látogathatóak a múzeumok és kulturális létesítmények, létszámkorlátozással a csoportosulások elkerülése 

érdekében 

- június 15-től megengedett a közönség részvétele színházi előadásokon, mozikban, koncerteken, a 

távolságtartási és biztonsági szabályok betartásával (legalább 1  méter távolság). Szabadtéri előadások 

maximális létszáma 1000 fő, zárt térben megengedett 200 fő. 

- Továbbra sem engedélyezett olyan csoportos események szervezése, amelyeknél nem lehet betartani a 

fenti szabályokat, valamint a táncos rendezvények, szabadban vagy zárt térben. 

Melyek az érvényben lévő lazítások? Giuseppe Conte olasz miniszterelnök vasárnap 2020 október 18-án újabb intézkedéseket jelentett be a járvány 

megállítása érdekében (forrás: Agerpres): 

- Cél a teljes bezárás elkerülése 

- Az altalános törekvés a gyülekezések lehető legnagyobb mértékű csökkentése, nyilvános és magánrendezvényeken 

egyaránt 

- A vendéglőkben ki kell függeszteni a maximális befogadóképességet, legtöbb 6 személy ülhet egy asztalnál, legkésőbb 

éjfélig lehetnek nyitva 

- A bárok 18:00 óra utén csak abban az esetben tarthatnak nyitva, ha ülőhelyet tudnak biztosítani a vendégeknek 

- A hivatalokban a személyzet 75%-ának távmunkában kell dolgoznia, ezt erősen ajánlák a magánszférának is. A 
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munkamegbeszéléseket személyes jelenlét helyett videókonferencián kell megszervezni 

- A távmunkával kell tehermentesíteni a tömegközlekedést, itt korlátozni kell az utaslétszámot különösem csúcsidőben. 

Ennek érdekében eltolják a kezdési időpontokat a tanintézményekben, itt is előnyben részesítik a távoktatást. 

- A helyi ünnepeket  és vásárokat, amelyek nagyon elterjedtek Olaszországban, be fogják tiltani (ez kb. 34.000 

munkahelyet és 900 millió eurós éves forgalmat jelent a mezőgazdasági szakszervezet szerint) 

- Az amatőröknek szervezett sporttevékenységeket (futball, kosárlabda, stb.) betiltják 

- Helyi szintem a polgármesterek elrendelheti zsúfolt helyek bezárását 

Olaszország kivételesen jó helyzetben volt európai szinten szeptember folyamán, jelelnleg azonban aggasztóan nő a 

fertőzottek száma. Az új esetek száma tartósan 10.000 fölött van. Naponta 150.000 tesztet végeznek el. 

A leginkább érintett területek Lombardia (északon), Campania (délen), Lazio (középső régió) és Piemont (észak-nyugat). 

Hasznos linkek:  

www.mae.ro; http://roma.mae.ro/local-news/2637, 

http://www.ispettorato.gov.it/it-it/il-ministero/Uffici-periferici-e-territoriali/Pagine/default.aspx; 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dPCM_13_ottobre_2020.pdf 

Gazdasági intézkedések --- 

Ezeken az oldalakon találhatóak 

további hiteles információk az 

országos intézkedéseket illetően, a 

betegek számát illetően stb.:  

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries 

http://www.mae.ro/
http://www.ispettorato.gov.it/it-it/il-ministero/Uffici-periferici-e-territoriali/Pagine/default.aspx
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dPCM_13_ottobre_2020.pdf
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

