
Olaszországi intézkedések – update: 

A. Általános intézkezdések a vírus további terjedésének megfékezésére: 

 Csak azok a kijárások engedélyezettek, amelyek az alapszükséglet érdekében vannak: 
o Egészségügy 
o Munka 
o Illetve hazatérni ezekről a helyszínről 

 Március 22-től tilos minden magánszemélynek hogy tömegközlekedéssel és saját 
autóval utazzon más településekre mint ahol a lakcíme van. Egyedüli kivétel a 
munkaügyben, sürgösségi vagy halaszthatatlan egészségügyi esetben. 

 A hatóságok ellenőrzéseket végezhetnek. 
 Több mint 2 személy nem közlekedhet  
 Büntetések: 

o 4oo-3ooo euro (1 személy/autó pl.) 
o Vállalkozások tevékenységének felfüggesztése 5-3o napig 
o Többszörös szabálysértés esetén a büntetés megduplázódik, illetve a 

maximális tevékenységi felfüggesztés büntetését róják ki. 
 Vonatjáratok csökkentése Sziciliából és annak irányába. Minden éjszakai járat 

felfüggesztése. 
 Március 23-tól minden gyártási és szolgáltatás tevékenység felfüggesztve (kivéve az 

alapellátáshoz szükségesek: élelmiszer gyártás, gyógyszertár, élelmiszer üzletek, 
alapanyagellátási szolgáltatások). 

B. Gazdasági „mentőcsomag” 

 Március 17-től lépett érvénybe a Cure Italy (Olaszországi-kúra) intézkedési csomag, 
amely a gazdasági segélycsomagot képezi vállalkozásoknak, családoknak, 
munkásoknak stb. 

o Huszonöt milliárd eurós gazdaságélénkítő csomag 

 több mint tízmilliárd eurót a foglalkoztatottság fenntartására   

 3,5 milliárdot az egészségügyre és a polgári védelemre fordít az olasz 
kormány 

 120 intézkedést 5 nagy ágra bontották: 

1. Munkaügyi rendelkezések 

2. Egészségügy, 

3. Polgárvédemelem támogatása 

4. Hitel és adórendszert érintő lépések 

5. Áruforgalom segítése 

 Vírushelyzet miatt munka nélkül maradt egyéni vállalkozók és 
idénymunkások márciusra egyszeri nettó 6oo eurót kapnak 



 Támogatásban részesülnek még az egyszemélyes kisvállalkozások is 

 Az érintett dolgozóknak ideiglenesen nem kell befizetni a járulékokat, 
adókat 

 Február 23-i kezdetétől történt elbocsátásokat befagyasztják 

 Karanténba helyezés időszakát betegszabadságként értelmezik 

 Az oktatási szünet miatt bébiszittert alkalmazó családok havi 5oo 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 5o%-os juttatásával 

 Anyagi támogatás 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 túlóra 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 2 millió euróig (ez vonatkozik az adóelőlegre, tb-
járulékra, utána egy összegben vagy részletben történhet a törlesztés 

 Az üzlethelység bérlőit márciusban a bérleti díj 4o%-val segítik 

 Továbbá forrást biztosítanak a munkahelyek fertőtlenítési költségeire 

o Áprilisban újabb gazdasági csomagot léptetnek életbe EU források 
lehívásával. 

o Ezen kívül 4,3 milliárd Eurót különítenek el polgármestereknek hogy 
megsegítsék a helyi lakósok alapélelmiszer ellátását, valamint 4oo millió 
eurót élelmiszer segélyre a szegény réteg megsegítésére ( 



C. Olaszországa való utazási intézkedések/szabályok: 

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

 Ahogy visszajönnek Olaszországba, kötelesek legrövidebb idő alatt a lakcímükre 
utazzanak. 

 Bármilyen közlekedéssel érkeznek, kötelesek jelezzék a helyi DSP-nek, (autoizolare la 
domiciuliu + supraveghere sanitara), még akkor is ha nem rendelkeznek COVID 
tünetekkel.  

 Sajátfelelősségvállalással szükséges igazolják a sürgösségi esetet ami miatt 
visszamennek Olaszországba. 

D. 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 
ottartozkodás nem több mint 72 óra (ez 48 órával hosszabbítható igazolással, jól 
alátámasztható okokból – Declaratie) 

 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  
- https://www.theguardian.com/world/2020/mar/29/italy-sets-aside-400m-for-food-

vouchers-as-social-unrest-mounts  
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