
Min. zdrowia R. Speranza – zgodnie z dyspozycją zawartą w DPRM z 14 stycznia br. –  podjął decyzję 
o przedterminowym ustaniu w stosunku do regionu Apulia obostrzeń przewidzianych dla tzw. 
pomarańczowej strefy, modyfikując tym samym dotychczasowy podział IT na strefy zagrożenia 
epidemicznego. Na poziomie obostrzeń ogólnokrajowych w stosunku do większości kraju (17 
regionów i 1 prow. aut.) zastosowanie od 11 lutego br. znajdują wyłącznie obostrzenia 
ogólnokrajowe. W strefie pomarańczowej pozostają jedynie Prowincja Autonomiczna Bolzano-
Górna Adyga, Sycylia i Umbria. Aktualnie żaden obszar IT nie został sklasyfikowany jako czerwona 
strefa przez rząd centralny, na obszarze Prowincji Autonomicznej Bolzano-Górnej Adygi do 28 
lutego br. obowiązuje jednakże miękki lockdown wprowadzony przez władze miejscowe (por. 
niżej). Liczne są ponadto przypadki lockdownów lokalnych, przede wszystkim na obszarze regionów 
Molise, Umbria i Abruzja (por. niżej). 
  
Podział na IT strefy zagrożenia epidemicznego od 1 lutego br. kształtuje się następująco: 

Strefa żółta (obostrzenia ogólnokrajowe): Abruzja, Apulia, Basilicata, Dolina Aosty, Emilia-
Romania, Friuli-Wenecja Julijska, Kalabria, Kampania, Lacjum, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, 
Piemont, Prowincja Autonomiczna Trydentu, Sardynia, Toskania, Wenecja Euganejska 

Strefa pomarańczowa (w założeniu do 15 lutego): Prowincja Autonomiczna Bolzano-Górna 
Adyga (obowiązują bardziej restrykcyjne przepisy miejscowe), Sycylia, Umbria. 

  
Ryc. 1. Aktualny podział IT na strefy zagrożenia epidemicznego 

  
Źródło: governo.it 

  
  

Obowiązujący od 16 stycznia do 5 marca 2021 dekret Prezesa Rady Ministrów z 14 stycznia br. 
wprowadza miesięczny (do 15 lutego br.) zakaz przemieszczeń między regionami i prowincjami 
autonomicznymi oraz w jeszcze większym stopniu zmniejsza pole manewru lokali 
gastronomicznych i prawnie sankcjonuje – wcześniej jedynie rekomendowane – ograniczenie 



odwiedzin w domach prywatnych. W aspekcie przemieszczeń transgranicznych podtrzymane zostają 
dotychczasowe ograniczenia (m.in. wymóg testu przy przemieszczeniach z PL), w tym bardzo 
restrykcyjne regulacje w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej. Do 15 lutego br. wstrzymane są połączenia lotnicze z Brazylią. Do 14 lutego zamknięta 
pozostaje infrastruktura narciarska. Nieliczne poluzowania obejmują częściowy powrót do zajęć 
stacjonarnych uczniów szkół średnich drugiego stopnia (50%-75% ogółu uczniów), otwarcie wystaw, 
muzeów i miejsc kultury w dni robocze (tylko w strefie żółtej) oraz zagwarantowanie możliwości 
opuszczenia gminy liczącej pon. 5 tys. mieszkańców. Jednocześnie celem zmobilizowania 
samorządów terytorialnych do wzmożonych wysiłków na rzecz poprawy sytuacji sanitarnej DPRM 
ustanawia tzw. białą strefę, w której traciłaby ważność większość obostrzeń krajowych – na obecnym 
etapie nie kwalifikuje się do niej żaden z regionów.  

  
  

KATALOG OBOSTRZEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH NA OBSZARZE CAŁEGO KRAJU  
  
OGRANICZENIA RUCHU OSOBOWEGO  
Podtrzymany bezwzględny zakaz opuszczania miejsca zamieszkania dla osób z objawami infekcji i 
gorączką (powyżej 37,5° C) oraz nakaz poinformowania o chorobie lekarza rodzinnego. Absolutny 
zakaz opuszczania miejsca zamieszkania dla osób poddanych przymusowej kwarantannie (w 
większości przypadków skróconej obecnie do 10 dni, dla przemieszczeń z zagranicy utrzymanej na 
poziomie 14 dni, por. claris  AMB RZYM.2232.2020.806). 
Podtrzymana zostaje ogólnokrajowa godzina policyjna. Między godz. 22:00 a 5:00 na terenie całego 
kraju obowiązuje zawieszenie ruchu osobowego, z wyjątkiem przemieszczeń motywowanych 
uwiarygodnioną koniecznością zawodową, względami zdrowotnymi lub sytuacją wyższej potrzeby. 
Usilnie zaleca się powszechną rezygnację z przemieszczania się – zarówno z wykorzystaniem 
transportu publicznego, jak i prywatnych środków lokomocji – także w pozostałych godzinach, z 
wyjątkiem okoliczności związanych z potrzebami zawodowymi, edukacyjnymi, zdrowotnymi, sytuacją 
wyższej konieczności lub chęcią podjęcia dozwolonych aktywności czy skorzystania z usług 
nieobjętych zawieszeniem. 
W odniesieniu do całego kraju do 15 lutego br. obowiązuje zakaz przemieszczania się między 
regionami/prowincjami autonomicznymi, z wyłączeniem uwiarygodnionych potrzeb zawodowych, 
sytuacji wyższej konieczności i względów zdrowotnych. Niezależnie od tego dozwolony jest powrót 
do miejsca zameldowania/zamieszkania/centrum interesów życiowych.  
UWAGA: Oficjalna interpretacja DPRM (w postaci FAQ) zamieszczona na stronie włoskiej KPRM za 
uzasadnione motywy przemieszczeń między gminami i regionami (niezależnie od strefy) uznaje 
m.in.:  
- Wyjazd do tzw. drugiego domu – przemieszczający się muszą dysponować dokumentem 
poświadczającym wynajem/własność uprzednią względem momentu wydania DPRM; ułatwienie nie 
obejmuje najmu krótkoterminowego (do 30 dni);  
-Udział w pogrzebie w przypadku krewnych pierwszego i drugiego stopnia oraz w odniesieniu do 
osób, które są jedynymi żyjącymi krewnymi zmarłego;  
- Chęć odwiedzenia własnych małoletnich dzieci, nad którymi opiekę sprawuje drugi/były małżonek 
lub inna osoba;  
- Zapewnienie możliwości przejazdu prywatnym środkiem lokomocji osobie, w przypadku której 
zachodzi uzasadniona konieczność przemieszczenia się, a która nie dysponuje własnym samochodem 
czy prawem jazdy. Sugeruje się, żeby w roli kierowcy występował współdomownik, ew. dozwolone 
jest zaangażowanie innej osoby. 
  
W odniesieniu do centrów miast dopuszczone zamknięcie przez całą dobę lub w wyznaczonych 
godzinach ulic i placów, na których mogłoby dochodzić do powstawania skupisk ludzkich. Ww. 
ograniczenie zastosowane może zostać jedynie pod warunkiem zagwarantowania dostępu do i 



możliwości opuszczenia legalnie otwartych punktów handlowych i usługowych oraz prywatnych 
lokali mieszkalnych.   
Wprowadzone zostaje ograniczenie odwiedzin w domach prywatnych. Dopuszczone jest raz 
dziennie w godz. 05:00-22:00 przemieszczenie się do jednego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego 
w granicach tego samego regionu. W ww. odwiedzinach uczestniczyć mogą jednocześnie 2 osoby 
niebędące domownikami gospodarzy. Do limitu nie wliczają się dzieci do lat 14, nad którymi 
odwiedzający sprawują pieczę rodzicielską, a także współzamieszkujące z gośćmi osoby 
niepełnosprawne lub niesamowystarczalne. 
  
ŚLEDZENIE KONTAKTÓW 
W celu usprawnienia systemu śledzenia kontaktów w ramach aplikacji Immuni, pracownik Działu 
Prewencji lokalnego zakładu opieki zdrowotnej w przypadku wystąpienia zakażenia na podległym 
mu terenie zobowiązany jest przesłać stosowną informację do centralnego systemu Immuni. 
  
OBOWIĄZEK STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
Na terenie całego kraju obowiązuje kategoryczny nakaz noszenia przy sobie maseczek oraz 
zasłaniania dróg oddechowych we wszystkich przestrzeniach zamkniętych innych niż prywatne 
lokale mieszkalne oraz na świeżym powietrzu z wyjątkiem przestrzeni, które ze względu na 
charakterystykę miejsca lub okoliczności w sposób ciągły zapewniają odizolowanie od osób innych 
niż współdomownicy (dopuszcza się użycie każdego rodzaju maseczek, w tym maseczek 
tkaninowych).  Ww. obowiązek nie dotyczy jedynie: 

Dzieci do lat sześciu; 

Osób z patologiami lub niepełnosprawnościami niekompatybilnymi z użyciem maski, a 
także tych osób, które w interakcji z wyżej wymienionymi znajdują się w stanie podobnej 
niekompatybilności; 

Momentu uprawiania aktywności sportowej [zgodnie z okólnikiem MSW IT rozumianej 
zawężająco – maseczka nie obowiązuje przy joggingu/footingu, ale podczas 
spaceru/trekkingu już tak]. 
Wszelkie wyłączenia spod powszechnego obowiązku zakrywania dróg oddechowych mogą zostać 
wprowadzone jedynie na podstawie protokołów bezpieczeństwa zatwierdzonych przez Komitet 
Naukowo-Techniczny (główny organ doradczy rządu IT w walce z COVID-19). 

Usilnie zaleca się ponadto zasłanianie dróg oddechowych w prywatnych lokalach 
mieszkalnych w obecności osób innych niż współdomownicy. 
  
OGRANICZENIA ZGROMADZEŃ 
Podtrzymany kategoryczny nakaz utrzymania co najmniej 1 m odległości interpersonalnej. Wszelkie 
wyłączenia spod powszechnego obowiązku zachowania dystansu społecznego mogą zostać 
wprowadzone jedynie na podstawie protokołów bezpieczeństwa zatwierdzonych przez Komitet 
Naukowo-Techniczny.  
Dostęp do parków i ogrodów miejskich dozwolony pod warunkiem nietworzenia zgromadzeń i 
utrzymania bezpiecznej odległości 1 m. Dozwolony wstęp nieletnich, również z opiekunami, na 
znajdujące się w obrębie parków i ogrodów miejskich place zabaw.  
Dozwolony dostęp dzieci i młodzieży także do pozostałych przestrzeni ludycznych, rekreacyjnych i 
edukacyjnych, znajdujących się w pomieszczeniu lub na świeżym powietrzu (szczegółowe zasady 
określają wytyczne Departamentu Polityki Rodzinnej KPRM IT). Podtrzymane zawieszenie 
działalności parków tematycznych i parków rozrywki. 
Dopuszczone prowadzenie indywidualnej aktywności motorycznej pod warunkiem zachowania 
odległości interpersonalnej rzędu co najmniej 2 m w przypadku aktywności sportowej oraz 1 m w 
innych przypadkach, o ile nie staje temu na przeszkodzie konieczność opieki nad dzieckiem lub osobą 
niesamowystarczalną.  



W odniesieniu zarówno do sportów indywidualnych, jak i drużynowych dopuszczone 
przeprowadzanie wyłącznie zawodów i wydarzeń sportowych expressis verbis wskazanych jako 
istotne z narodowego punktu widzenia przez Włoski Komitet Olimpijski (CONI) lub Włoski Komitet 
Paraolimpijski (CIP). Organizacja ww. zawodów i wydarzeń – zarówno w odniesieniu do sportu 
zawodowego, jak i niezawodowego – możliwa jedynie za zamkniętymi drzwiami lub na otwartych 
przestrzeniach bez udziału publiczności. 
Dopuszcza się – za zamkniętymi drzwiami – zarówno w przypadku sportów indywidualnych, jak i 
drużynowych, treningi sportowców zawodowych i niezawodowych biorących udział w ww. 
wydarzeniach i mogących wylegitymować się legitymacją sportowca, pod warunkiem 
przestrzegania protokołów sanitarnych opracowanych przez odnośne krajowe federacje sportowe. 
Sport kontaktowy dozwolony jest wyłącznie w przypadkach uznanych za istotne z narodowego 
punktu widzenia przez CONI lub CIP. Zakazane jest uprawianie sportu kontaktowego zarówno w 
ramach podstawowej aktywności ruchowej, jak również w czasie zajęć szkolnych/zajęć w szkołach 
danego sportu. Zawieszeniu ulegają wszystkie wydarzenia i zawody związane z ww. sportami, w tym 
te o charakterze ludyczno-amatorskim. 
W celu umożliwienia właściwego przeprowadzania krajowych i międzynarodowych zawodów 
sportowych uznanych przez CONI lub CIP możliwe jest dopuszczenie do ww. wydarzeń uczestników 
(sportowców, sędziów, personelu technicznego, osób towarzyszących) oraz przedstawicieli 
zagranicznych mediów przemieszczających się z/przebywających w ciągu ostatnich 14 dni na 
terytorium krajów objętych ograniczeniami wjazdowymi – pod warunkiem wykazania 
przedstawienia negatywnego wyniku testu molekularnego lub antygenowego (w formie wymazu), 
przeprowadzonego nie wcześniej niż na 48 h przed przekroczeniem granicy IT.   
Wszelkie demonstracje publiczne w dalszym ciągu dozwolone są jedynie w formie statycznej, pod 
warunkiem zachowania bezpiecznej odległości interpersonalnej. 
Wszystkie ceremonie o charakterze publicznym muszą być przeprowadzane zgodnie z protokołami 
bezpieczeństwa sanitarnego i bez udziału publiczności. 
W odniesieniu do administracji publicznej wprowadzony nakaz przeprowadzania zebrań w trybie 
zdalnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy uzasadniona jest fizyczna obecność uczestników spotkania. 
Organizacja zebrań w trybie zdalnym usilnie zalecana także w odniesieniu do sektora prywatnego. 
Otwarcie dla publiczności wystaw, muzeów, instytutów i innych miejsc kultury dopuszczone od 
poniedziałku do piątku (z wyjątkiem przypadających w tym czasie dni świątecznych) pod 
warunkiem przestrzegania stosownych protokołów bezpieczeństwa. 
Podtrzymany zakaz organizacji otwartych dla publiczności pokazów w salach teatralnych, salach 
koncertowych, kinach i innych przestrzeniach, także na świeżym powietrzu. 
Zawieszona działalność dyskotek, klubów i innych podobnych lokali, tak w pomieszczeniach, jak i 
na otwartej przestrzeni. Zakaz organizacji zabaw/przyjęć (wł. feste) – tak w przestrzeni zamkniętej, 
jak i na świeżym powietrzu – w tym odniesieniu do zabaw i przyjęć towarzyszących ceremoniom 
świeckim i religijnym (np. chrzcin, wesel). W odniesieniu do prywatnych lokali mieszkalnych usilnie 
zaleca się nieprzyjmowanie osób niebędących współdomownikami, z wyjątkiem sytuacji związanych 
z potrzebami zawodowymi lub wyższą i niecierpiącą zwłoki koniecznością.  
Zakazana jest organizacja targów, wydarzeń wystawienniczych i festiwalowych (wł. sagra) każdego 
rodzaju, jak również wszelkich podobnych imprez. Podtrzymane zawieszenie wszelkich konferencji, 
kongresów i innych podobnych wydarzeń, z wyjątkiem tych przeprowadzanych w formie zdalnej. 
Dozwolone ceremonie religijne z udziałem wiernych, pod warunkiem zachowania odległości 
interpersonalnej co najmniej 1 m i zastosowania się do właściwych protokołów bezpieczeństwa 
[zasady w przypadku Kościoła katolickiego przybliżone w clarisie AMB RZYM.2232.2020.392]. 
  
OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, PRODUKCYJNEJ, PRZEMYSŁOWEJ I HANDLOWEJ 
Obowiązek powszechnego stosowania wytycznych zawartych w Protokole uzgodnień ws. regulacji 
na rzecz powstrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19 w miejscu pracy (por. claris AMB 
RZYM.2232.2020.357) lub, w stosownych przypadkach, w Protokole uzgodnień ws. regulacji na rzecz 
powstrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19 na placach budów (por. claris AMB 



RZYM.2232.2020.362) lub w Protokole uzgodnień ws. regulacji na rzecz powstrzymania 
rozprzestrzeniania się COVID-19 w sektorze transportu i logistyki (por. claris AMB 
RZYM.2232.2020.360) lub uregulowań właściwych dla danego sektora. 
Na prowadzących wszelkiego typu obiekty publiczne lub otwarte dla publiczności, w tym lokale 
gastronomiczne oraz punkty usługowe i handlowe, nałożony obowiązek umieszczenia przy wejściu 
do lokalu informacji nt. maksymalnej liczby mogących w nim przebywać jednocześnie osób. 
Działalność z zakresu stacjonarnego handlu detalicznego dozwolona pod warunkiem zapewnienia, 
poza utrzymaniem odległości interpersonalnej rzędu 1 metra, rozłożenia w czasie wejść klientów i 
uniemożliwienia im przebywania w pomieszczeniach sklepowych dłużej, niż jest to konieczne dla 
zrobienia zakupów. Konieczne przestrzeganie stosownych wytycznych i protokołów bezpieczeństwa. 
W dni świąteczne oraz przedświąteczne zamknięciu ulegają centra handlowe i targowiska, z 
wyjątkiem funkcjonujących w ich obrębie aptek, sklepów z parafarmaceutykami, punktów 
medycznych, punktów sprzedaży artykułów żywnościowych, sklepów z artykułami tytoniowymi, 
kiosków, punktów sprzedaży produktów rolnych i ogrodniczych oraz księgarni.   
Stacjonarna działalność lokali gastronomicznych każdego typu (restauracji, pubów, cukierni, 
lodziarni etc.) dozwolona w godz. 5:00-18:00. Przy jednym stoliku nie mogą siedzieć więcej niż 4 
osoby – wyższa liczba dopuszczalna jest wyłącznie w sytuacji, gdy wszystkie osoby przy stoliku są 
współdomownikami. Sprzedaż na wynos dozwolona do godz. 22:00 (przy zakazie konsumpcji 
posiłków na wynos na terenie lokalu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie). W przypadku barów i 
zbliżonych lokali pozbawionych kuchni (puby, piwiarnie, winiarnie, kawiarnie) oraz punktów 
sprzedaży napojów (np. budki z napojami) sprzedaż na wynos dozwolona wyłącznie do godz. 18:00. 
Ww. limity godzinowe nie dotyczą usług gastronomicznych na terenie hoteli i innych obiektów 
noclegowych w odniesieniu do zakwaterowanych w nich gości. Ograniczenia godzinowe nie donoszą 
się również do sprzedaży z dostawą do domu. 
Możliwość prowadzenia stacjonarnej działalności gastronomicznej uzależniona od uprzedniego 
potwierdzenia przez region/prow. aut. przystawalności ich ponownego otwarcia do aktualnej sytuacji 
epidemiologicznej i przyjęcia stosownych protokołów bezpieczeństwa (zgodnych z wytycznymi 
ogólnokrajowymi) przez region lub Konferencję Regionów.  Niezależnie od tego dozwolona 
działalność stołówek i innych podmiotów świadczących usługi na podstawie kontraktu (pod 
warunkiem zachowania odległości 1 metra). W każdym przypadku dozwolona działalność punktów 
gastronomicznych w szpitalach, na lotniskach oraz na stacjach benzynowych usytuowanych wzdłuż 
autostrad i dróg europejskich E45 i E55, a także w portach i węzłach przesiadkowych.  
Po godz. 18:00 w miejscach publicznych i otwartych dla publiczności zakaz konsumpcji 
jakichkolwiek posiłków i napojów.  
Zawieszona działalność centrów kulturalnych, społecznych i rekreacyjnych. Zawieszeniu ulegają 
ponadto wszelkie aktywności związane z salonami gier, zakładami bukmacherskimi, salami bingo i 
kasynami, również w przypadkach, gdy tego typu działalność prowadzona jest w lokalu o odmiennym 
przeznaczeniu zasadniczym. 
Usługi ukierunkowane na osobę (kosmetyczne, fryzjerskie itp.) dozwolone pod warunkiem 
uprzedniego potwierdzenia przez region/prow. aut. przystawalności ich ponownego otwarcia do 
aktualnej sytuacji epidemiologicznej i przyjęcia stosownych protokołów bezpieczeństwa (zgodnych z 
wytycznymi ogólnokrajowymi) przez region lub Konferencję Regionów.  
Zawieszenie działalności siłowni, basenów, pływalni, ośrodków odnowy biologicznej i uzdrowisk – z 
wyjątkiem placówek świadczących usługi o charakterze wspomagającym bądź rehabilitacyjnym lub 
terapeutycznym. Dopuszczone prowadzenie podstawowej aktywności sportowej/motorycznej na 
świeżym powietrzu w publicznych i prywatnych ośrodkach i klubach sportowych, pod warunkiem 
przestrzegania protokołów bezpieczeństwa i rygorystycznego poszanowania zakazu zgromadzeń 
(zakazane korzystanie z przebieralni). Dozwolona działalność ośrodków rehabilitacyjnych oraz 
ośrodków szkoleniowych i służących wyłącznie utrzymaniu sprawności członków sił zbrojnych, 
porządkowych i ratownictwa publicznego.  
Do 14 lutego 2021 przedłużone zamknięcie wyciągów narciarskich; możliwość wykorzystania 
wyciągów przewidziana jedynie w przypadku przeprowadzania zawodów uznanych za istotne z 



narodowego punktu widzenia przez Włoski Komitet Olimpijski (CONI) oraz Włoski Komitet 
Paraolimpijski (CIP), federacje sportowe bądź organizowanych przez międzynarodowe organizacje 
sportowe lub konieczności przygotowania się sportowców do ww. zawodów. Otwarcie wyciągów dla 
narciarstwa amatorskiego następuje od 15 lutego 2021, pod warunkiem wdrożenia protokołów 
bezpieczeństwa opracowanych przez Konferencję Regionów i zatwierdzonych przez Komitet 
Naukowo-Techniczny. 
Działalność struktur przyjmujących (hoteli, ośrodków wypoczynkowych itd.) dozwolona pod 
warunkiem utrzymania dystansu 1 metra w przestrzeniach wspólnych (nie dotyczy członków rodziny i 
osób współdzielących pokój) i wdrożenia stosownych protokołów bezpieczeństwa. 
W każdym przypadku podtrzymane usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe, transportowe, 
działalność rolnicza, zootechniczna i przetwórstwo rolno-spożywcze, w tym łańcuchy dostaw. 
W odniesieniu do każdego typu pracy, przy której jest to możliwe, podtrzymane wezwanie do 
umożliwienia pracownikom wykonywania obowiązków w trybie zdalnym.  
Na mocy zarządzenia R. Speranzy z 21 listopada br. wprowadzone zostało – obowiązujące do 28 
lutego 2021 r. (z możliwością ew. przedłużenia) – zawieszenie hodowli przemysłowej norek. 
Działalność hodowlana ograniczona zostaje do zabezpieczenia warunków bytowych zwierząt już 
przebywających na terenie fermy.  W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 następuje przejęcie 
hodowli połączone z blokadą wywozu zwierząt, ścieków, pojazdów i sprzętu, a następnie wszczęte 
zostaje śledztwo epidemiologiczne. W przypadku potwierdzenia zakażenia populacja norek poddana 
ma zostać eutanazji, zwłoki zaś mają zostać zutylizowane.  
  
AKTYWNOŚĆ EDUKACYJNA I EGZAMINACYJNA/KONKURSOWA 
Podtrzymana decyzja o w pełni stacjonarnym trybie zajęć w żłobkach, przedszkolach, szkołach 
podstawowych i szkołach ponadpodstawowych pierwszego stopnia (odpowiednik gimnazjum). 
Placówki ponadpodstawowe drugiego stopnia (licea, technika itd.) przechodzą w 100% na 
nauczanie zdalne do 18 stycznia br. przywracają nauczanie stacjonarne dla nie mniej niż 50% i nie 
więcej niż 75% ogółu uczniów. Niezależnie od tego każdorazowo dopuszczony tryb stacjonarny w 
przypadku zajęć o charakterze laboratoryjnym lub okoliczności związanych z inkluzją uczniów 
niepełnosprawnych lub z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi.  
Zarówno prywatne, jak i państwowe kursy mogą odbywać się wyłącznie w trybie zdalnym. W drodze 
wyjątku dopuszczone stacjonarne kursy i staże dla studentów medycyny i innych zawodów 
medycznych oraz kursy organizowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo 
Obrony, Ministerstwo Gospodarki i Finansów i Ministerstwo Sprawiedliwości, jak również 
związane z kształceniem personelu systemu informacji na rzecz bezpieczeństwa RW.  
Dozwolona organizacja kursów oraz egzaminów teoretycznych i praktycznych na prawo jazdy, jak 
również szkoleń i egzaminów na przewoźników towarów i osób, ratowników wodnych i pilotów. 
Organizacja posiedzeń organów kolegialnych instytucji edukacyjnych każdego typu dozwolona 
jedynie w trybie zdalnym. 
W siedziba placówki edukacyjnej może zostać udostępniona pod organizację pozaszkolnych zajęć 
ludycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych, pod warunkiem poszanowania właściwych protokołów 
bezpieczeństwa sanitarnego. W podobny sposób wykorzystane mogą zostać publiczne i prywatne 
obiekty sportowe. 
Zawieszeniu ulegają wycieczki edukacyjne, inicjatywy związane z wymianą i współpracą w ramach 
tzw. umów bliźniaczych, wycieczki z przewodnikami, wyjścia edukacyjne wszelkiego typu 
organizowane przez instytucje edukacyjne wszystkich poziomów i rodzajów. Spod zawieszenia 
wyłączone są jedynie aktywności związane z kształceniem kompetencji przekrojowych, dniami 
orientacyjnymi oraz praktykami zawodowymi. 
W odniesieniu do uniwersytetów wprowadzony nakaz sporządzania – w oparciu o analizę sytuacji 
epidemicznej i po wysłuchaniu właściwego Regionalnego Komitetu Uniwersyteckiego – planów 
realizacji programów nauczania w trybie zdalnym i stacjonarnym.   
Zakazana jest organizacja preselekcji i testów pisemnych w publicznych i prywatnych 
postępowaniach konkursowych oraz w odniesieniu do kwalifikacji do wykonywania zawodu, z 



wyjątkiem przypadków, w których ocena kandydatów odbywa się wyłącznie na podstawie programu 
nauczania lub w drodze zdalnej. Zawieszeniu nie podlegają konkursy na stanowiska w państwowej 
służbie zdrowia oraz egzaminy państwowe i kwalifikacyjne do wykonywania zawodu chirurga oraz dla 
personelu obrony cywilnej. Od 15 lutego 2021 dozwolone przeprowadzanie stacjonarnych 
konkursów na stanowiska w administracji publicznej, pod warunkiem, że w jednym miejscu nie 
będzie uczestniczyć w nich więcej niż 30 osób na raz. 
  
TRANSPORT PUBLICZNY 
Maksymalne obłożenie środków publicznego transportu lokalnego oraz regionalnego transportu 
kolejowego nie może przekraczać 50% (nie dotyczy dedykowanego transportu szkolnego).  Tracą 
ważność wcześniej wyznaczone odmienne limity. 
  
REGULACJE W ODNIESIENIU DO OŚRODKÓW MEDYCZNYCH I OPIEKUŃCZYCH 
Utrzymany zakaz wstępu w odniesieniu do osób towarzyszących pacjentom do poczekalni 
szpitalnych oddziałów ratunkowych i pogotowia ratunkowego. 
Utrzymane ograniczenia w dostępie członków rodziny i odwiedzających do struktur opieki 
długoterminowej, domów opieki zdrowotnej, hospicjów, struktur rehabilitacyjnych i ośrodków 
pobytu osób starszych, samodzielnych i nie. 

  
POLUZOWANIE OBOSTRZEŃ W STOSUNKU DO BIAŁEJ STREFY 

(aktualnie nie kwalifikuje się do niej żaden region ani prowincja autonomiczna IT) 

W odniesieniu do obszarów zaliczonych do białej strefy nie znajdują zastosowania 
przewidziane w ramach obostrzeń ogólnokrajowych zakazy lub zawieszenia dostępu do 
usług i prowadzenia działalności gospodarczej. W dalszym ciągu obowiązują środki ochrony 
przed zakażeniem (na czele z wymogiem noszenia maseczki) i konieczność dostosowania 
się do protokołów sanitarnych.  
  
Warunkiem zakwalifikowania do białej strefy jest utrzymanie przez region/prowincję 
autonomiczną wskaźnika zakażeń na poziomie pon. 50 na 100 tys. mieszkańców przez trzy 
kolejne tygodnie w połączeniu z niskim stopniem ryzyka sanitarnego (przy podwyższonym 
stopniu ryzyka region/prow. aut. pozostanie w strefie żółtej). 
  

KATALOG OBOSTRZEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W STOSUNKU DO POMARAŃCZOWEJ STREFY 
(aktualnie obostrzenia dla Prowincji Autonomicznej Bolzano-Górnej Adygi, Sycylii i Umbrii) 

W stosunku do tzw. pomarańczowej strefy obowiązuje całokształt przytoczonych wyżej obostrzeń 
ogólnokrajowych, uzupełnionych przez następujące ograniczenia (w przypadku wystąpienia 
sprzeczności zastosowanie znajduje bardziej restrykcyjny z zapisów): 

Zakaz wjazdu na i wyjazdu z regionu objętego pomarańczową strefą,  z wyjątkiem 
przemieszczeń motywowanych uwiarygodnioną koniecznością zawodową, względami 
zdrowotnymi lub sytuacją wyższej potrzeby. Niezależnie od tego dopuszczone są: przemieszczenia 
związane z koniecznością realizacji dozwolonych stacjonarnych zajęć dydaktycznych, powrót do 
miejsca zamieszkania oraz przejazd tranzytowy w obszary nieobjęte ww. ograniczeniem lub z 
przyczyn dozwolonych w świetle obowiązujących obostrzeń;  

Zakazane są wszelkie przemieszczenia – zarówno publicznymi, jak i prywatnymi środkami 
transportu do gminy innej niż gmina zamieszkania/meldunku, z wyjątkiem okoliczności związanych 
z uwiarygodnionymi potrzebami zawodowymi, edukacyjnymi, zdrowotnymi, sytuacją wyższej 
konieczności lub chęcią podjęcia dozwolonych aktywności czy skorzystania z usług nieobjętych 
zawieszeniem, a które nie są dostępne w gminie zamieszkania meldunku; 
UWAGA: Oficjalna interpretacja DPRM (w postaci FAQ) zamieszczona na stronie włoskiej KPRM za 
uzasadnione motywy przemieszczeń między gminami i regionami (niezależnie od strefy) uznaje 
m.in.:  



- Wyjazd do tzw. drugiego domu – przemieszczający się muszą dysponować dokumentem 
poświadczającym wynajem/własność uprzednią względem momentu wydania DPRM; ułatwienie nie 
obejmuje najmu krótkoterminowego (do 30 dni);  
-Udział w pogrzebie w przypadku krewnych pierwszego i drugiego stopnia oraz w odniesieniu do 
osób, które są jedynymi żyjącymi krewnymi zmarłego;  
- Chęć odwiedzenia własnych małoletnich dzieci, nad którymi opiekę sprawuje drugi/były małżonek 
lub inna osoba;  
- Zapewnienie możliwości przejazdu prywatnym środkiem lokomocji osobie, w przypadku której 
zachodzi uzasadniona konieczność przemieszczenia się, a która nie dysponuje własnym samochodem 
czy prawem jazdy. Sugeruje się, żeby w roli kierowcy występował współdomownik, ew. dozwolone 
jest zaangażowanie innej osoby. 

Dopuszczone raz dziennie w godz. 05:00-22:00 przemieszczenie się do jednego lokalu 
mieszkalnego zlokalizowanego w granicach tej samej gminy. W ww. odwiedzinach uczestniczyć 
mogą jednocześnie 2 osoby niebędące domownikami gospodarzy. Do limitu nie wliczają się dzieci do 
lat 14, nad którymi odwiedzający sprawują pieczę rodzicielską, a także współzamieszkujące z gośćmi 
osoby niepełnosprawne lub niesamowystarczalne; 

Zakaz przekraczania granic gminy  nie obejmuje przemieszczeń z gmin liczących do 5 tys. 
mieszkańców, o ile dystans przemieszczenia nie przekracza 30 km od granic własnej gminy, a celem 
podróży nie jest miasto będące stolicą prowincji;  

Zawieszona stacjonarna działalność obiektów gastronomicznych, z wyłączeniem stołówek i 
innych podmiotów świadczących usługi na podstawie kontraktu. Dozwolona sprzedaż na wynos (do 
22:00) oraz z dostawą do domu. W przypadku barów i zbliżonych lokali pozbawionych kuchni (puby, 
piwiarnie, winiarnie, kawiarnie) oraz punktów sprzedaży napojów (np. budki z napojami) sprzedaż 
na wynos dozwolona wyłącznie do godz. 18:00. W każdym przypadku dozwolona działalność 
punktów gastronomicznych w szpitalach, na lotniskach oraz na stacjach benzynowych 
usytuowanych wzdłuż autostrad i dróg europejskich E45 i E55, a także w portach i węzłach 
przesiadkowych.  

Zawieszony dostęp publiczności do wystaw, muzeów, instytutów i innych miejsc kultury. 
Otwarte, pod warunkiem stosowania się do protokołów bezpieczeństwa, pozostają  biblioteki 
(obowiązek wcześniejszej rezerwacji) i archiwa.  
UWAGA: Na terenie Prowincji Autonomicznej Bolzano-Górnej Adygi do 28 lutego br. obowiązują 
bardziej rygorystyczne przepisy wprowadzone na mocy zarządzenia przewodniczącego prowincji A. 
Kompatschera. Zakazane są: wszelkie przemieszczenia z wyjątkiem motywowanych potrzebami 
zawodowymi, zdrowotnymi, edukacyjnymi i wyższą koniecznością;  wszystkie usługi nakierowane na 
osobę z wyjątkiem usług pralniczych, fryzjerskich i pogrzebowych; pobyt w hotelach z przyczyn innych 
niż zawodowe lub związane z zakwaterowaniem personelu medycznego/obrony cywilnej. Zamknięciu 
ulegają wszystkie placówki handlowe z wyjątkiem punktów sprzedających art. pierwszej potrzeby (i 
one pozostają jednak zamknięte w niedziele). Zawieszone zostają stacjonarne zajęcia w szkołach. W 
przypadku obiektów gastronomicznych sprzedaż na wynos dozwolona jest do godz. 20:00, z dostawą 
do domu – do 22:00.    
  
  

KATALOG OBOSTRZEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W STOSUNKU DO CZERWONEJ STREFY 
(aktualnie nie znajduje zastosowania) 

W stosunku do tzw. czerwonej strefy obowiązuje całokształt przytoczonych wyżej obostrzeń 
ogólnokrajowych uzupełnionych przez następujące ograniczenia (w przypadku wystąpienia 
sprzeczności zastosowanie znajduje bardziej restrykcyjny z zapisów): 

Zakaz wjazdu na i wyjazdu z regionu objętego czerwoną strefą, jak również przemieszczeń 
wewnątrz regionu (także w obrębie tej samej gminy), z wyjątkiem przemieszczeń motywowanych 
uwiarygodnioną koniecznością zawodową, względami zdrowotnymi lub sytuacją wyższej potrzeby. 
Niezależnie od tego dopuszczone są: przemieszczenia związane z koniecznością realizacji 



dozwolonych stacjonarnych zajęć dydaktycznych, powrót do miejsca zamieszkania oraz przejazd 
tranzytowy na obszary nieobjęte ww. ograniczeniem lub z przyczyn dozwolonych w świetle 
obowiązujących obostrzeń; 
UWAGA: Oficjalna interpretacja DPRM (w postaci FAQ) zamieszczona na stronie włoskiej KPRM za 
uzasadnione motywy przemieszczeń między gminami i regionami (niezależnie od strefy) uznaje 
m.in.:  
- Wyjazd do tzw. drugiego domu – przemieszczający się muszą dysponować dokumentem 
poświadczającym wynajem/własność uprzednią względem momentu wydania DPRM; ułatwienie nie 
obejmuje najmu krótkoterminowego (do 30 dni);  
-Udział w pogrzebie w przypadku krewnych pierwszego i drugiego stopnia oraz w odniesieniu do 
osób, które są jedynymi żyjącymi krewnymi zmarłego;  
- Chęć odwiedzenia własnych małoletnich dzieci, nad którymi opiekę sprawuje drugi/były małżonek 
lub inna osoba;  
- Zapewnienie możliwości przejazdu prywatnym środkiem lokomocji osobie, w przypadku której 
zachodzi uzasadniona konieczność przemieszczenia się, a która nie dysponuje własnym samochodem 
czy prawem jazdy. Sugeruje się, żeby w roli kierowcy występował współdomownik, ew. dozwolone 
jest zaangażowanie innej osoby. 

Dopuszczone raz dziennie w godz. 05:00-22:00 przemieszczenie się do jednego lokalu 
mieszkalnego zlokalizowanego w granicach tej samej gminy. W ww. odwiedzinach uczestniczyć 
mogą jednocześnie 2 osoby niebędące domownikami gospodarzy. Do limitu nie wliczają się dzieci do 
lat 14, nad którymi odwiedzający sprawują pieczę rodzicielską, a także współzamieszkujące z gośćmi 
osoby niepełnosprawne lub niesamowystarczalne. Odwiedzić można dowolne osoby, nie muszą być 
to członkowie rodziny. W przypadku gmin liczących do 5 tys. mieszkańców dozwolone przekroczenie 
granic gminy, o ile dystans przemieszczenia nie przekracza 30 km od granic własnej gminy, a celem 
podróży nie jest miasto będące stolicą prowincji). 

Zawieszeniu ulega detaliczna działalność handlowa, z wyjątkiem sprzedaży artykułów 
spożywczych i pierwszej potrzeby, w tym prowadzonej w punktach usytuowanych w obrębie 
centrów handlowych (por. zał.). Zamknięte zostają targowiska wszelkiego typu, z wyjątkiem 
aktywności ukierunkowanych wyłącznie na sprzedaż produktów spożywczych, rolnych i 
ogrodniczych. Pozostają otwarte apteki i punkty sprzedaży parafarmaceutyków, kioski i sklepy z 
art. tytoniowymi; 

Zawieszona stacjonarna działalność obiektów gastronomicznych, z wyłączeniem stołówek i 
innych podmiotów świadczących usługi na podstawie kontraktu. Dozwolona sprzedaż na wynos (do 
22:00) oraz z dostawą do domu. W przypadku barów i zbliżonych lokali pozbawionych kuchni (puby, 
piwiarnie, winiarnie, kawiarnie) oraz punktów sprzedaży napojów (np. budki z napojami) sprzedaż 
na wynos dozwolona wyłącznie do godz. 18:00.  W każdym przypadku dozwolona działalność 
punktów gastronomicznych w szpitalach, na lotniskach oraz na stacjach benzynowych 
usytuowanych wzdłuż autostrad i dróg europejskich E45 i E55, w portach i węzłach 
przesiadkowych. 

Bezwzględnemu zawieszeniu ulega działalność siłowni, basenów, pływalni, ośrodków odnowy 
biologicznej i uzdrowisk, a także centrów kulturalnych, społecznych i rekreacyjnych. Zakazany jest 
sport kontaktowy; zawieszeniu ulegają wszelkie wydarzenia i zawody organizowane przez 
stowarzyszenia promocji sportu; 

Aktywność motoryczna dozwolona wyłącznie indywidualnie, w pobliżu miejsca zamieszkania i 
przy ścisłym zastosowaniu środków ochrony dróg oddechowych; aktywność sportowa dozwolona 
wyłącznie na świeżym powietrzu i w formie indywidualnej;  

Stacjonarny tryb zajęć w żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych i pierwszych 
klasach szkół ponadpodstawowych pierwszego stopnia. W pozostałych wypadkach przejście w 
100% na tryb zdalny. Przeprowadzanie lekcji w trybie stacjonarnym dopuszczone jednakże w 
przypadku zajęć o charakterze laboratoryjnym lub okoliczności związanych z inkluzją uczniów 
niepełnosprawnych lub z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi; 



Zawieszenie stacjonarnych zajęć dydaktycznych na uniwersytetach, w wyższych szkołach 
artystycznych i muzycznych. Dopuszczone stacjonarne kursy i praktyki dla studentów medycyny i 
innych zawodów medycznych;  

Zawieszenie wszelkich usług ukierunkowanych na osobę z wyjątkiem usług pralniczych, 
pogrzebowych, fryzjerskich/balwierskich (por. zał.); 

W sektorze budżetowym nakaz ograniczenia obecności personelu w miejscu pracy do 
czynności niemożliwych do odłożenia w czasie i bezwzględnie wymagających wykonania w trybie 
stacjonarnym; 

Zawieszenie egzaminów praktycznych na prawo jazdy; 

Zawieszony dostęp publiczności do wystaw, muzeów, instytutów i innych miejsc kultury. 
Otwarte, pod warunkiem stosowania się do protokołów bezpieczeństwa, pozostają  biblioteki 
(obowiązek wcześniejszej rezerwacji) i archiwa.  
  

  
WJAZD NA TERYTORIUM IT 

UWAGA: Możliwość przemieszczenia się do konkretnego regionu/miasta IT podlegać może ew. 
dodatkowym ograniczeniom w świetle przywołanych wyżej przepisów odnoszących się do podziału 
na strefy zagrożenia epidemicznego.  
  
UE I STREFA SCHENGEN, ANDORA, MONAKO, SAN MARINO I WATYKAN 
Ograniczeniom dot. wjazdu na/wyjazdu z/tranzytu przez terytorium IT (wyłączywszy ewentualne 
szczególne ograniczenia sformułowane w odniesieniu do konkretnego obszaru IT lub określonej 
proweniencji przybywających do IT osób) nie podlegają przemieszczenia do/z Watykanu oraz San 
Marino. 
Pod warunkiem nieprzebywania na/nieprzejeżdżania tranzytem w ciągu ostatnich 14 dni przez 
obszar objęty obowiązkiem kwarantanny  obostrzenia ograniczone do wymogu testu i spełnienia 
obowiązku informacyjnego przy przemieszczaniu się z lub pobycie/tranzycie w ciągu ostatnich 14 
dni na terytorium: Andory, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii (w tym Wysp 
Owczych i Grenlandii), Estonii, Finlandii, Francji (w tym Gwadelupy, Martyniki, Gujany Francuskiej, 
Reunion, Majotty, z wyłączeniem natomiast innych terytoriów położonych poza kontynentem 
europejskim), Grecji, Hiszpanii (w tym terytoriów położonych na kontynencie afrykańskim), Irlandii, 
Islandii, Liechtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Monako, Niemiec, Niderlandów (z 
wyłączeniem terytoriów położonych poza kontynentem europejskim), Norwegii, Polski, Portugalii (w 
tym Azorów i Madery), Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji i Węgier. UWAGA: test 
molekularny lub antygenowy (w formie wymazu) należy wykonać w ciągu 48 godzin 
poprzedzających wjazd na terytorium IT. W przypadku nieokazania negatywnego wyniku testu 
wobec przekraczającego granicę znajduje zastosowanie autokwarantanna.  
Powyższym ograniczeniom, pod warunkiem braku wystąpienia symptomów COVID-19, nie 
podlegają (podtrzymany jednakże obowiązek informacyjny, w tym zgłoszenia wjazdu na terytorium 
IT): 
a)       Załogi środków transportu; 
b)       Inny personel pokładowy (personale viaggiante); 
c)        Przemieszczenia do/z San Marino i Watykanu; 
d)       Przemieszczenia z przyczyn zawodowych regulowane specjalnymi protokołami bezpieczeństwa, 
zatwierdzone przez właściwy urząd nadzoru sanitarnego; 
e)       Krótkie pobyty (do 120 h) w związku z uwiarygodnioną koniecznością zawodową, sytuacją 
wyższej i niecierpiącej zwłoki potrzeby, względami zdrowotnymi (obowiązek niezwłocznego wyjazdu 
po upływie autoryzowanego terminu pod sankcją autokwarantanny); 
f)        Tranzyty (do 36 h) prywatnym środkiem transportu (obowiązek niezwłocznego wyjazdu po 
upływie autoryzowanego terminu pod sankcją autokwarantanny);  



g)       Obywatele i rezydenci państw UE, strefy Schengen, Andory, Monako,  San Marino, Watykanu, 
Australii, Japonii, Nowej Zelandii, Republiki Korei, Rwandy, Singapuru, Tajlandii, przybywający do IT z 
uwiarygodnionych przyczyn zawodowych, pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywali 
na/nie przejeżdżali tranzytem przez terytorium którego z następujących państw: Andory, Austrii, 
Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii (w tym Wysp Owczych i Grenlandii), Estonii, Finlandii, 
Francji (w tym Gwadelupy, Martyniki, Gujany Francuskiej, Reunion, Majotty, z wyłączeniem 
natomiast innych terytoriów położonych poza kontynentem europejskim), Grecji, Hiszpanii (w tym 
terytoriów położonych na kontynencie afrykańskim), Irlandii, Islandii, Liechtensteinu, Litwy, 
Luksemburga, Łotwy, Malty, Monako, Niemiec, Niderlandów (z wyłączeniem terytoriów położonych 
poza kontynentem europejskim), Norwegii, Polski, Portugalii (w tym Azorów i Madery), Rumunii, 
Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji i Węgier. 
h)        Personel sanitarny, jeśli wjazd na terytorium IT związany jest z wykonywaniem czynności 
zawodowych; 
i)         Pracownicy transgraniczni (w zakresie związanym z dojazdem do pracy i powrotem do domu); 
j)         Pracownicy firm z siedzibą lub filią we IT wyjeżdżający z IT w związku z uwiarygodnioną 
koniecznością zawodową na czas nieprzekraczający 120 h; 
k)       Personel i funkcjonariusze, niezależenie od nazewnictwa, UE i organizacji międzynarodowych; 
dyplomaci oraz personel administracyjny i techniczny misji dyplomatycznych; funkcjonariusze i inni 
urzędnicy konsularni; personel wojskowy (w tym powracający z misji zagranicznych) i policyjny; 
personel systemu informacji na rzecz bezpieczeństwa RW; członkowie straży pożarnej  w zakresie 
wykonywania swych funkcji;  
l)         Uczniowie i studenci pobierający nauki w państwie innym niż państwo zamieszkania, jeśli 
wracają do niego co najmniej raz w tygodniu; 
m)     Pasażerowie lotów o statusie „COVID-tested”. 
  
PRZEMIESZCZENIA DO/Z PAŃSTW TRZECICH 
Ograniczeniom w dalszym ciągu podlegają podróże do/z innych państw i terytoriów. Obostrzenia 
znajdować będą zastosowanie także w stosunku do osób, które przebywały na obszarze państw i 
terytoriów objętych ograniczeniami lub przejeżdżały przez nie tranzytem w ciągu 14 dni 
poprzedzających wjazd do IT.  
W stosunku do przemieszeń do/z pozostałych krajów innych niż państwa UE i strefy Schengen, 
Andora, Monako, San Marino i Watykan oraz państw tzw. zielonej listy (aktualnie Australia, 
Japonia, Nowa Zelandia, Republika Korei, Rwanda, Singapur, Tajlandia), obowiązuje zakaz wjazdu 
na, tranzytu przez i wyjazdu z terytorium IT (znajdujący zastosowanie także w stosunku do osób, 
które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały na terenie państwa objętego ograniczeniami), z 
wyjątkiem sytuacji wpisujących się w katalog dozwolonych przyczyn: 
o   Uwiarygodniona konieczność zawodowa; 
o   Absolutna i niecierpiąca zwłoki konieczność; 
o   Względy zdrowotne; 
o   Potrzeby edukacyjne; 
o   Powrót do miejsca zamieszkania/zameldowania; 
o   Wjazd na terytorium IT rezydentów we IT oraz obywateli państw UE i strefy Schengen,  Andory, 
Monako, San Marino i Watykanu lub/i współzamieszkujących z nimi członków bliskiej rodziny 
(małżonek, partner, dzieci w wieku do 21 lat, rodzice, inni członkowie rodziny uzależnieni od ww. 
obywateli lub rezydentów z powodu niepełnosprawności); 
o   Wjazd na terytorium IT osoby, którą łączy uwiarygodniona i stabilna relacja uczuciowa z 
rezydentem we IT lub obywatelem państwa UE, strefy Schengen, Andory, Monako, San Marino lub 
Watykanu – także w przypadku braku okoliczności współzamieszkiwania – celem dotarcia do miejsca 
zamieszkania ww. obywatela/rezydenta. 
Ww. dozwolonym przemieszczeniom towarzyszy obowiązek poddania się 14-dniowej 
autokwarantannie. 



Przemieszczenia z państw tzw. zielonej listy (aktualnie Australia, Japonia, Nowa Zelandia, 
Republika Korei, Rwanda, Singapur, Tajlandia) motywowane mogą być dowolną przyczyną, wiążą 
się jednak z obowiązkiem 14-dniowej autokwarantanny. 
Obowiązkowi autokwarantanny, pod warunkiem braku wystąpienia symptomów COVID-19, nie 
podlegają (podtrzymany jednakże obowiązek informacyjny, w tym zgłoszenia wjazdu na terytorium 
IT): 
a)       Załogi środków transportu; 
b)       Inny personel pokładowy (personale viaggiante); 
c)        Przemieszczenia do/z San Marino i Watykanu; 
d)       Przemieszczenia z przyczyn zawodowych regulowane specjalnymi protokołami bezpieczeństwa, 
zatwierdzone przez właściwy urząd nadzoru sanitarnego; 
e)       Przemieszczenia motywowane niemożliwymi do odłożenia okolicznościami (w tym udziałem w 
zawodach sportowych i targach na szczeblu międzynarodowym), pod warunkiem uzyskania 
wcześniejszego zezwolenia ze strony Ministerstwa Zdrowia i przedstawienia przewoźnikowi oraz do 
ewentualnej kontroli zaświadczenia o negatywnym wyniku testu molekularnego lub antygenowego 
(w formie wymazu) przeprowadzonego w ciągu 48 h przed przyjazdem do IT; 
f)        Krótkie pobyty (do 120 h) w związku z uwiarygodnioną koniecznością zawodową, sytuacją 
wyższej i niecierpiącej zwłoki potrzeby, względami zdrowotnymi (obowiązek niezwłocznego wyjazdu 
po upływie autoryzowanego terminu pod sankcją autokwarantanny); 
g)       Tranzyty (do 36 h) prywatnym środkiem transportu (obowiązek niezwłocznego wyjazdu po 
upływie autoryzowanego terminu pod sankcją autokwarantanny);  
h)       Obywatele i rezydenci państw UE, strefy Schengen, Andory, Monako, San Marino, Watykanu, 
Australii, Japonii, Nowej Zelandii, Republiki Korei, Rwandy, Singapuru, Tajlandii, przybywający do IT z 
uwiarygodnionych przyczyn zawodowych, pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywali 
na terytorium którego z następujących państw: Andory, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, 
Czech, Danii (w tym Wysp Owczych i Grenlandii), Estonii, Finlandii, Francji (w tym Gwadelupy, 
Martyniki, Gujany Francuskiej, Reunion, Majotty, z wyłączeniem natomiast innych terytoriów 
położonych poza kontynentem europejskim), Grecji, Hiszpanii (w tym terytoriów położonych na 
kontynencie afrykańskim), Irlandii, Islandii, Liechtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, 
Monako, Niemiec, Niderlandów (z wyłączeniem terytoriów położonych poza kontynentem 
europejskim), Norwegii, Polski, Portugalii (w tym Azorów i Madery), Rumunii, Słowacji, Słowenii, 
Szwajcarii, Szwecji i Węgier; 
i)         Personel sanitarny, jeśli wjazd na terytorium IT związany jest z wykonywaniem czynności 
zawodowych; 
j)         Pracownicy transgraniczni (w zakresie związanym z dojazdem do pracy i powrotem do domu); 
k)       Pracownicy firm z siedzibą lub filią we IT wyjeżdżający z IT w związku z uwiarygodnioną 
koniecznością zawodową na czas nieprzekraczający 120 h; 
l)         Personel i funkcjonariusze, niezależenie od nazewnictwa, UE i organizacji międzynarodowych; 
dyplomaci oraz personel administracyjny i techniczny misji dyplomatycznych; funkcjonariusze i inni 
urzędnicy konsularni; personel wojskowy (w tym powracający z misji zagranicznych) i policyjny; 
personel systemu informacji na rzecz bezpieczeństwa RW; członkowie straży pożarnej  w zakresie 
wykonywania swych funkcji;  
m)     Uczniowie i studenci pobierający nauki w państwie innym niż państwo zamieszkania, jeśli 
wracają do niego co najmniej raz w tygodniu;  
n)       Pasażerowie lotów o statusie „COVID-tested”; 
o)       Sportowcy, sędziowie, personel techniczny, osoby towarzyszące, przedstawiciele zagranicznych 
mediów biorący udział w krajowych i międzynarodowych zawodów sportowych uznanych przez CONI 
lub CIP – pod warunkiem wykazania przedstawienia negatywnego wyniku testu molekularnego lub 
antygenowego (w formie wymazu), przeprowadzonego nie wcześniej niż na 48 h przed 
przekroczeniem granicy IT. 
  
PRZEMIESZCZENIA Z/POBYTY NA/TRANZYTY PRZEZ TERYTORIUM UK 



  
W stosunku do przemieszczeń z lub pobytu na/tranzytu w ciągu ostatnich 14 dni przez terytorium 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej obowiązują zaostrzone regulacje 
wjazdowe. Do 5 marca 2021 dopuszczony wjazd na terytorium IT wyłącznie w sytuacji  absolutnej 
konieczności lub w przypadku uzyskania adresu zameldowania we IT przed 23 grudnia 2020. 
Dozwolonym przemieszczeniom towarzyszy obowiązek kolejno: 
1.       Obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu molekularnego lub antygenowego (w 
formie wymazu), wykonanego w ciągu 72 h poprzedzających wjazd na terytorium IT; 
2.       Poddania się kolejnemu testowi molekularnemu lub antygenowemu (w formie wymazu) po 
przekroczeniu granicy IT – na lotnisku, w porcie lub na granicy bądź, w przypadku braku takiej 
możliwości, w ciągu 48 h od przyjazdu we właściwej terytorialnie placówce służby zdrowia. W 
przypadku bezpośrednich lotów z UK do IT test wykonywany jest zawsze na lotnisku, bezpośrednio 
po przylocie; 
3.       Niezależnie od wyniku testu, poddania się 14-dniowej autokwarantannie i niezwłocznego 
poinformowania o przybyciu do IT Departamentu Prewencji ośrodka służby zdrowia właściwego 
terytorialnie ze względu na miejsce autokwarantanny. 
Obostrzenia złagodzone w stosunku do załóg środków transportu i innego personelu pokładowego, 
w odniesieniu zarówno do transportu towarów, jak i osób: pod warunkiem niewystąpienia 
symptomów COVID-19, wyłącznie obowiązek przedłożenia autodeklaracji i poddania się testowi 
molekularnemu lub antygenowemu (w formie wymazu) po przekroczeniu granicy IT – na lotnisku, w 
porcie lub na granicy bądź, w przypadku braku takiej możliwości, w ciągu 48 h od przyjazdu we 
właściwej terytorialnie placówce służby zdrowia. 
  
PRZEMIESZCZENIA Z/POBYTY NA/TRANZYTY PRZEZ TERYTORIUM BRAZYLII 
  
W związku z wykryciem nowego, brazylijskiego wariantu SARS-CoV-2 ze skutkiem 
natychmiastowym do 15 lutego br. wstrzymaniu uległy połączenia z Brazylią, zakazany jest również 
wjazd do IT (także w ramach przejazdu tranzytem) osób, które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały 
lub przejeżdżały tranzytem przez terytorium Brazylii. W stosunku do ww. osób, które zdążyły już 
znaleźć się we IT, zastosowanie znajduje obowiązek zgłoszenia przyjazdu Departamentowi Prewencji 
miejscowej służby zdrowia i poddania się testowi molekularnemu lub antygenowemu (w formie 
wymazu). 
  
  
OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKÓW I PASAŻERÓW  
Na przewoźnikach w dalszym ciągu spoczywa obowiązek pozyskania i weryfikacji autodeklaracji 
każdego z pasażerów oraz pomiaru ich temperatury ciała, a także nakaz odmowy wpuszczenia na 
pokład osoby wykazującej symptomy chorobowe lub przedstawiającej niekompletną 
autodeklarację. Konieczne jest zapewnienie na każdym etapie podróży możliwości utrzymania 
bezpiecznej odległości interpersonalnej rzędu co najmniej 1 metra (nie dotyczy osób 
współzamieszkujących) oraz personelowi i pasażerom środków ochrony indywidualnej, wraz ze 
wskazaniem wyjątkowych sytuacji, w których mogłyby one zostać tymczasowo zdjęte. 
Obowiązek informacyjny: w przypadku każdego wjazdu do IT z obszaru jakiegokolwiek państwa lub 
terytorium z wyjątkiem przemieszczeń do/z San Marino i Watykanu podtrzymany obowiązek 
przedstawienia przewoźnikowi i podczas ew. kontroli autodeklaracji wskazującej:  
a)      wszystkie państwa i zagraniczne terytoria pobytu w ciągu ostatnich 14 dni; 
b)     przyczyny pobytu (zgodne z ww. enumeratywnymi katalogami) w przypadku pobytu w 
państwach objętych ograniczeniami; 
c)      w przypadku pobytu/tranzytu w ciągu ostatnich 14 dni na/przez terytorium jakiegokolwiek 
państwa, w stosunku do którego znajduje zastosowanie obowiązek autokwarantanny:  1) dokładny 
adres odbywania autokwarantanny; 2) prywatny środek  transportu do miejsca autokwarantanny lub 



– wyłącznie w odniesieniu do transportu lotniczego – dane lotu do miejsca docelowego; 3) nr 
telefonu kontaktowego. 
  
Wszystkie osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały na lub przejeżdżały przez terytorium 
któregokolwiek z państw objętych ograniczeniami zobowiązane są do niezwłocznego 
poinformowania Departamentu Prewencji ośrodka służby zdrowia właściwego terytorialnie ze 
względu na miejsce autokwarantanny, a w przypadku wystąpienia symptomów do niezwłocznego 
poinformowania służb sanitarnych za pośrednictwem jednej z dedykowanych linii telefonicznych. 
Podtrzymana została możliwość odbycia autokwarantanny w lokalu zastępczym (na wyłączny koszt 
objętego izolacją) oraz zmiany jej miejsca. 
  
STATKI PASAŻERSKIE  
Dozwolona organizacja rejsów pod włoską banderą, pod warunkiem zadośćuczynienia 
szczegółowym wytycznym ujętym w dedykowanym protokole sanitarnym. Dla każdego rejsu 
obowiązek wcześniejszego uzyskania autoryzacji ze strony Urzędu Morskiego, w tym przedstawienia: 
1) przyjętych środków bezpieczeństwa; 2) listy portów, do których zawinie statek i dat wpłynięcia do i 
wypłynięcia z nich; 3) listy pasażerów wraz z ich obywatelstwem i proweniencją. W rejsach nie mogą 
uczestniczyć osoby poddane kwarantannie lub przebywające w ciągu ostatnich 14 dni na 
terytorium jakiegokolwiek kraju, w odniesieniu do którego zastosowanie znajduje obowiązek 
autoizolacji. W odniesieniu do pobytów na/tranzytów przez terytorium, w przypadku którego 
istnieje obowiązek wykonania testu, wejście na pokład możliwe jest wyłącznie za okazaniem jego 
negatywnego wyniku. Zejście na ląd może mieć miejsce jedynie w portach państw nieobjętych 
przez IT obowiązkiem kwarantanny. W każdym wypadku zakazane są swobodne wycieczki, w 
czasie których personel statku nie sprawowałby nadzoru nad pasażerami. 
Przyzwala się na wpłynięcie do włoskich portów zagranicznych statków pasażerskich pochodzących 
z państw nieobjętych ograniczeniami lub jedynie wymogiem testu i w przypadku których żaden z 
pasażerów nie przebywał w ciągu ostatnich 14 dni na terytorium jakiegokolwiek kraju, w 
odniesieniu do którego zastosowanie znajduje obowiązek autoizolacji. Chęć wpłynięcia do 
włoskiego portu podlega zgłoszeniu z co najmniej 24 h wyprzedzeniem. 
  
Od nas 

Pomimo objęcia niemal całego kraju strefą żółtą, sytuacja epidemiczna we IT w dalszym ciągu 
nie napawa zbytnim optymizmem. Tylko 10 lutego zanotowano 12 956 nowych przypadków i 336 
zgonów. Łączna liczba zakażeń przekroczyła 2,5 mln, ofiar śmiertelnych – 90 tys. Stale obecne 
zagrożenie sanitarne znajduje odzwierciedlenie w licznych i zmieniających się jak w kalejdoskopie 
przypadkach lockdownów lokalnych, dodatkowo potęgujących chaos związany z obostrzeniami. 
Miejscowe czerwone strefy występują obecnie w: 

o   Molise – do 21 lutego br. czerwona strefa dla gmin: Acquaviva Collecroce, 
Campomarino Casacalenda, Castelmauro, Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera, 
Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, 
Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, 
Ripabottoni, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di 
Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna, Termoli i Ururi; 
o   Umbrii – do 21 lutego br. czerwona strefa dla: wszystkich gmin wchodzących w skład 
prowincji Perugia oraz gmin Amelia, Attigliano, Calvi Dell’umbria, Lugnano In Teverina, 
Montegabbione, San Venanzo w prowincji Terni; 
o   Abruzji – do 13 lutego br. zakaz wjazdu do/wyjazdu z gmin: Tocco da Casauria , San 
Giovanni Teatino, Atessa; do 23 lutego w odniesieniu do gmin Pescara, Spoltore, Francavilla 
Al Mare, Montesilvano; 
o   Toskanii – do 14 lutego czerwona strefa dla: Chiusi (prow. Sieny); 



o   Na Sycylii – do 15 lutego czerwona strefa dla: Tortorici (prow. Mesyny).  
Aktualny kryzys rządowy nie pozostaje przy tym bez wpływu na efektywność zarządzania 
kryzysem sanitarnym na poziomie ogólnokrajowym. Wciąż brak jest decyzji w sprawie podtrzymania 
lub przyzwolenia na wygaśnięcie upływającego 15 lutego br. zakazu przemieszczeń między regionami 
oraz sformalizowania zgody na ponowne otwarcie infrastruktury narciarskiej. Nie wiadomo również, 
czy podtrzymane zostanie zawieszenie połączeń z Brazylią. 
(opr. D. Ściślewska) 


