
W związku ze stopniowo, acz konsekwentnie pogarszającą się sytuacją epidemiczną na terytorium IT 
min. zdrowia R. Speranza podjął decyzję o zaostrzeniu reżimu sanitarnego względem Sycylii, która od 
30 sierpnia do (w założeniu) 13 września br. znaleźć ma się w strefie standardowych obostrzeń 
epidemicznych, tj. tzw. strefie żółtej. Tym samym zakończeniu ulega zapoczątkowany 28 czerwca br. 
okres przynależności całego kraju do strefy białej. 

Równolegle, w obliczu upływającej  30 sierpnia br. ważności dotychczasowego reżimu sanitarnego 
określającego zasady wjazdu na terytorium IT, R. Speranza podjął decyzję o podtrzymaniu ograniczeń 
w transgranicznym ruchu osobowym i równoległym dostosowaniu ich do aktualnego krajowego i 
globalnego kontekstu epidemicznego. Obowiązujące do 25 października br. zarządzenie R. Speranzy 
wprowadza następujące rozwiązania: 

 Możliwość uniknięcia autokwarantanny przez osoby zaszczepione szczepionką dopuszczoną 
do obrotu przez EMA w przypadku przemieszczeń z/pobytu w ciągu ostatnich 14 dni 
na/tranzytu przez terytorium państw tzw. zielonej listy (lista D); 

 Obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu przez przemieszczających się w 
oparciu o zielony certyfikat podróżnych z USA, Kanady i Japonii oraz osoby 
przebywające/przejeżdżające tranzytem w ciągu ostatnich 14 dni na/przez terytorium ww. 
państw; 

 Nieznaczne rozszerzenie katalogu dozwolonych przyczyn wjazdu do IT w odniesieniu do 
przemieszczeń z Brazylii oraz Indii, Bangladeszu i Sri Lanki. 

 

KATALOG OBOSTRZEŃ BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCYCH NA OBSZARZE CAŁEGO KRAJU 

STAN WYJĄTKOWY 

Do 31 grudnia 2021 na obszarze całego kraju obowiązuje stan wyjątkowy. Pozostają w mocy 

dotychczasowy system przeciwdziałania COVID-19 oraz szczególne uprawnienia  podmiotów 

istotnych z punktu widzenia konieczności opanowania kryzysu sanitarnego, w tym: 

 Centralna rola rządu IT w zarządzaniu kryzysem epidemicznym, na czele z możliwością 

wydawania aktów prawnych o natychmiastowej stosowalności regulujących zasadnicze 

kwestie bezpieczeństwa sanitarnego z pominięciem Parlamentu IT; 

 Specjalne prerogatywy Szefa Obrony Cywilnej, przewodniczących regionów i superkomisarza 

ds. COVID-19; 

 Możliwość ograniczenia swobody ruchu osobowego na poziomie krajowym i 

międzynarodowym oraz zamknięcia granic dla przemieszczeń do/z państw i terytoriów 

podwyższonego ryzyka; 

 Możliwość tworzenia „czerwonych stref”; 

 Zwiększone pole manewru w zakresie zarządzania ryzykiem epidemicznym w odniesieniu do 

migrantów. 

 

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.  

Dozwolone swobodne przemieszczanie się między regionami i prowincjami autonomicznymi 
zaklasyfikowanymi do stref białej i żółtej. Niezależnie od katalogu dozwolonych przyczyn, wjazd 
na/wyjazd z terytorium regionów lub prowincji autonomicznych przypisanych do stref 
pomarańczowej i czerwonej dozwolony także w przypadku uzyskania tzw. zielonego certyfikatu.  



 

SYSTEM ZIELONYCH CERTYFIKATÓW  

W odniesieniu do wszystkich stref zagrożenia epidemicznego (w zakresie korespondującym z 
przyzwoleniem na prowadzenie określonego typu działalności w danej strefie) wymóg okazania 
green pass (potwierdzającego zaszczepienie co najmniej 1 dawką/ozdrowienie/negatywny wynik 
testu) warunkuje dostęp do:  
 

 konsumpcji przy stoliku wewnątrz lokali gastronomicznych;  

 otwartych dla publiczności spektakli, koncertów, pokazów oraz wydarzeń i zawodów 
sportowych; 

 muzeów, miejsc kultury (w tym kin, sal koncertowych, teatrów etc.) i wystaw;  

 basenów, pływalni, sportu drużynowego, SPA (również na terenie obiektów 
wypoczynkowych/noclegowych) – wyłącznie w odniesieniu do aktywności w przestrzeniach 
zamkniętych; 

 targów, festiwali i wydarzeń wystawienniczych, kongresów i konferencji;  

 uzdrowisk, parków tematycznych i rozrywki;  

 centrów kulturalnych, społecznych i rekreacyjnych – wyłącznie w odniesieniu do przestrzeni 
zamkniętych i z wyłączeniem centrów dedykowanych małym dzieciom, w tym ośrodków 
letnich, oraz powiązanych z ich działalnością usług gastronomicznych;  

 salonów gier, zakładów bukmacherskich, sal bingo i kasyn;  

 konkursów publicznych. 
 
Od 1 września br. wymóg okazania green pass rozszerzony zostanie na:  

 Ogół personelu szkolnego i uniwersyteckiego; 

 Słuchaczy studiów uniwersyteckich; 

 Transport dalekobieżny, w tym: 1) transport lotniczy; 2)międzyregionalne statki i promy (z 
wyłączeniem połączeń w Cieśninie Mesyńskiej); 3) dzienne i nocne połączenia Intercity oraz 
pociągi wysokich prędkości; 4) połączenia autobusowe przebiegające przez więcej niż 2 
regiony; 5) usługi związane z wynajmem autokaru wraz z kierowcą. 

Wymóg okazania green pass nie dotyczy osób nieobjętych narodowym programem szczepień 
przeciw COVID-19, tj. dzieci poniżej 12 roku życia, oraz osób posiadających zaświadczenie lekarskie 
o istnieniu przeciwskazań dla szczepienia.  

Obowiązek weryfikacji zielonych certyfikatów spoczywa na organizatorach wydarzeń/zarządzających 
obiektem/przewoźnikach. Sprawdzenie autentyczności zielonego certyfikatu przebiega z pomocą 
udostępnionej przez włoskie władze aplikacji VerificaC19 (niezbierającej danych z certyfikatów i 
mogącej działać bez dostępu do Internetu). Naruszenie przepisów dot. zielonych certyfikatów skutkuje 
mandatem karnym w wys. 400-1000 EUR zarówno dla prowadzącego działalność/zarządzającego 
placówką/organizującego wydarzenie, jak i osoby, która nielegalnie skorzystała z 
usługi/uczestniczyła w wydarzeniu/wykonywała obowiązki. Jeśli prowadzący działalność/organizator 
wydarzenia dopuści się trzech naruszeń w trzy różne dni, obiekt może zostać zamknięty na 1-10 dni. 
W odniesieniu do personelu szkolnego i uniwersyteckiego brak green pass równoznaczny będzie 
natomiast z nieobecnością nieusprawiedliwioną, która od 5. dnia przeradzać się będzie w 
zawieszenie stosunku pracy bez prawa do wynagrodzenia. 

 

Włoski zielony certyfikat (green pass) wydawany jest na wniosek zainteresowanego w oparciu o 
następujące przesłanki:  

1. Zakończenie cyklu szczepiennego (tj., z wyj. szczepionki  Johnson & Johnson, przyjęcie dwóch dawek 
szczepionki) – certyfikat ważny 270 dni; 



1a. Otrzymanie pierwszej dawki szczepionki – wprowadzona na mocy decreto riaperture bis 
dodatkowa możliwość uzyskania zielonego certyfikatu po upływie 15 dni od rozpoczęcia cyklu 
szczepiennego. Okres ważności dokumentu tożsamy jest z przewidywaną datą otrzymania drugiej 
dawki; 
2. Przebytą chorobę COVID-19 – certyfikat ważny 180 dni, traci ważność przed upływem tego terminu, 
jeśli u jego posiadacza stwierdzone zostanie ponowne zakażenie;  
3. Negatywny wynik wymazowego testu molekularnego lub antygenowego – certyfikat ważny 48 h i 
wydawany na podstawie negatywnego wyniku testu (za początek okresu ważności uznaje się moment 
pobrania wymazu). 
 
Na mocy dekretu Prezesa Rady Ministrów z 17 czerwca br. wprowadzony został wielokanałowy system 
dostępu do zielonych certyfikatów. Osoby spełniające którąś z ww. przesłanek mogą pozyskać green 
pass z pomocą: 1) dedykowanego portalu dgc.gov.it (nie jest wymagany włoski profil zaufany); 2) 
Elektronicznej Karty Zdrowia (FSE); 3) aplikacji Immuni (nie jest wymagany włoski profil zaufany); 4) 
aplikacji IO; 5) lekarza/farmaceuty wykonującego test/szczepienie.  
Na mocy zarządzenia z 29 lipca br. za równoważne z zielonymi certyfikatami wystawianymi przez 
PCzUE uznane zostały green passy wydawane przez Watykan, UK, Izrael, Kanadę, Japonię, USA. 
Zielone certyfikaty San Marino  uznawane są w pełni w przypadkach potwierdzających test i 
ozdrowienie, w przypadku szczepień – w odniesieniu do tych  dokonanych szczepionką dopuszczoną 
przez EMA (zaświadczenia o zaszczepieniu Sputnikiem honorowane czasowo, maksymalnie do 15 
października br.).   
 

Zaświadczenia o istnieniu przeciwskazań dla szczepienia stanowią przesłankę wyłączenia spod 
obowiązku posiadania green pass w odniesieniu do dostępu do wydarzeń i usług na gruncie krajowym 
(nie uprawniają natomiast do przemieszczeń transgranicznych). Zaświadczenie może zostać wydane 
przez dowolny podmiot uczestniczący w narodowym programie szczepień (w tym lekarza pierwszego 
kontaktu pediatrę) i powinno zawierać następujące informacje: 1) imię, nazwisko i datę urodzenia 
pacjenta; 2) formułkę: „Osoba zwolniona ze szczepienia przeciw SARS-CoV-2. Niniejszy certyfikat 
uprawnia do dostępu do usług i czynności, o których mowa w ust. 1 art. 3 dekretu z mocą ustawy nr 
105 z 23 lipca 2021 r.; 3) datę ważności certyfikatu – maks. do 30 września 2021; 4) dane placówki, w 
której wystawiający certyfikat wykonuje obowiązki szczepiącego przeciw SARS-CoV-2; 5) podpis i 
pieczątkę wystawiającego zaświadczenie (dopuszczalna forma elektroniczna); 6) numer prawa do 
wykonywania zawodu/NIP lekarza wystawiającego zaświadczenie. 

Jako przeciwskazania dla szczepienia wyróżniane są przede wszystkim: 

- ostra reakcja alergiczna (wstrząs anafilaktyczny) po pierwszej dawce szczepionki; 
-w przypadku szczepionek Comirnaty (Pfizer-Biontech) i Spikevax (Moderna): nadwrażliwość na 
substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; 
- w przypadku szczepionki Vaxzevria (Astrazeneca): nadwrażliwość na substancję czynną lub na 
którąkolwiek substancję pomocniczą; wystąpienie zespołu zakrzepowego związanego z 
małopłytkowością po zaszczepieniu pierwszą dawką szczepionki Vaxzevria; wcześniejsze 
doświadczenia epizodów zespołu przesiąkania włośniczek; 
- w przypadku szczepionki Janssen (J&J): nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą; wcześniejsze doświadczenia epizodów zespołu przesiąkania włośniczek. 
Jako przeciwskazanie dla szczepienia nie są traktowane karmienie piersią ani ciąża – w przypadku 
ciąży w uzasadnionych przypadkach możliwe jest jednakże wystawienie zaświadczenia o czasowej 
niezdolności do szczepienia. 
 

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. W strefie żółtej, pomarańczowej i czerwonej konieczność zasłaniania dróg 
oddechowych także na świeżym powietrzu, z wyjątkiem przestrzeni, które ze względu na 
charakterystykę miejsca lub okoliczności w sposób ciągły zapewniają odizolowanie od osób innych niż 
współdomownicy. Wyłącznie w strefie białej zniesiony obowiązek noszenia maseczek na świeżym 
powietrzu,  z wyjątkiem sytuacji, w których nie może być zagwarantowane utrzymanie dystansu 
interpersonalnego lub związanych z powstawianiem zgromadzeń/skupisk ludzkich, a także kontaktów 
z osobami o upośledzonych funkcjach układu odpornościowego. Konieczność zasłaniania ust i nosa na 
świeżym powietrzu potrzymana zostaje również w strefie białej m.in. w odniesieniu do udziału w 
targach, wydarzeń na stadionach, zakupów na targowiskach na świeżym powietrzu, momentu stania 
w kolejce oraz w obecności pacjentów hospicjów, domów spokojnej starości itp. 

Obowiązek zasłania ust i nosa nie dotyczy jedynie: 

 Dzieci pon. szóstego roku życia; 

 Osób ze schorzeniami lub niepełnosprawnościami niekompatybilnymi z użyciem maski, a 

także tych osób, które zmuszone są komunikować się z niepełnosprawnym w sposób 

wykluczający użycie maseczki; 

 W odniesieniu do stref żółtej, pomarańczowej i czerwonej: momentu uprawiania aktywności 

sportowej [zgodnie z okólnikiem MSW IT rozumianej zawężająco – maseczka nie obowiązuje 

przy joggingu/footingu, ale podczas spaceru/trekkingu już tak]. W strefie białej, z 

wyłączeniem sytuacji związanych z powstawaniem skupisk ludzkich, brak konieczności 

noszenia maseczki przy jakiejkolwiek aktywności motorycznej na świeżym powietrzu. 

Dopuszcza się użycie każdego rodzaju maseczek, w tym maseczek tkaninowych.   

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.  

OBOWIĄZEK UTRZYMANIA DYSTANSU INTERPERSONALNEGO 

Podtrzymany kategoryczny nakaz utrzymania co najmniej 1 m odległości interpersonalnej (nie 
dotyczy współdomowników i okoliczności związanych z opieką nad osobami nie w pełni 
samowystarczalnymi). Wszelkie wyłączenia spod powszechnego obowiązku zachowania dystansu 
społecznego mogą zostać wprowadzone jedynie na podstawie protokołów bezpieczeństwa 
zatwierdzonych przez Komitet Naukowo-Techniczny.  

PROTOKOŁY SANITARNE DLA  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. 

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. 



SMART WORKING 

W odniesieniu do administracji publicznej podtrzymane wezwanie do przejścia na smart working 
(nie obowiązuje już jednak min. pułap 50% pracowników), jak również przyjęcia wszelkich rozwiązań 
organizacyjnych zmniejszających ryzyko zakażenia. W odniesieniu do sektora prywatnego apel o 
umożliwienie pracownikom wykonywania pracy w trybie zdalnym/elastycznym w przypadku 
wszystkich zajęć, przy których jest to możliwe. 

SYSTEM EDUKACJI 

W roku szkolnym 2021/22 zagwarantowane zostają stacjonarne zajęcia w żłobkach, przedszkolach, 
podstawówkach oraz w szkołach średnich pierwszego i drugiego stopnia. W odniesieniu do uczelni 
wyższych w roku akademickim 2021/22 zajęcia mają odbywać się głównie w trybie stacjonarnym. 
Decyzję o ew. zawieszeniu zajęć stacjonarnych mogą podjąć wyłącznie przewodniczący regionów i 
prowincji autonomicznych znajdujących się w strefie pomarańczowej lub czerwonej, w odniesieniu 
wyłącznie do konkretnych obszarów/określonych placówek i jedynie w obliczu bezwzględnej 
konieczności związanej z wystąpieniem ognisk zakażeń lub szczególnie wysokim ryzykiem 
rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 lub jego wariantów wśród wychowanków. 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.  

Ogół personelu szkolnego i uniwersyteckiego oraz słuchaczy studiów wyższych od 1 września do 31 
grudnia br. zobowiązany jest do posiadania tzw. zielonego certyfikatu – z obowiązku tego zwalnia 
jedynie zaświadczenie lekarskie o istnieniu przeciwskazań dla szczepienia. W odniesieniu do personelu 
szkolnego i uniwersyteckiego brak green pass równoznaczny będzie z nieobecnością 
nieusprawiedliwioną, która od 5. dnia przeradzać się będzie w zawieszenie stosunku pracy bez prawa 
do wynagrodzenia. 

Podtrzymany zostaje obowiązek przestrzegania protokołów sanitarnych i zasłaniania ust i nosa w 
środowisku szkolnym/uniwersyteckim, z wyłączeniem dzieci pon. 6 roku życia, osób ze schorzeniami 
lub niepełnosprawnościami niekompatybilnymi z użyciem maski oraz momentu uprawiania aktywności 
sportowej. Możliwa jest ewentualna decyzja placówki oświatowej o rezygnacji z konieczności noszenia 
maseczek w klasach/grupach studentów składających się wyłącznie z osób zaszczepionych lub 
posiadających aktualne zaświadczenie o ozdrowieniu z COVID-19. 

INNE 

Do 31 grudnia 2021 obowiązuje 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.  

 

OKROJONY KATALOG OBOSTRZEŃ DLA BIAŁEJ STREFY 

(aktualnie wszystkie włoskie regiony i prowincje autonomiczne z wyjątkiem Sycylii)  

Do pozostania w strefie białej wymagane jest utrzymanie tygodniowej liczby zakażeń pon. 50/100 tys. 
mieszkańców przez trzy kolejne tygodnie. W przypadku przekroczenia pułapu 50 przypadków/100 
tys. mieszkańców pozostanie w strefie białej możliwe jest w przypadku zaistnienia jednej z dwóch 
przesłanek: a) obłożenia ogółu miejsc szpitalnych dla pacjentów COVID na poziomie nie wyższym niż 
15%; b) obłożenia łóżek OIOM przeznaczonych dla pacjentów COVID na poziomie nie wyższym niż 10%. 



W odniesieniu do obszarów zaliczonych do białej strefy zastosowanie znajdują przytoczone wyżej 

obostrzenia bezwzględnie obowiązujące oraz konieczność przeciwdziałania powstawaniu skupisk 

ludzkich. Nie obowiązuje godzina policyjna. 

 

Wyłącznie w strefie białej zniesiony obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu,  z 
wyjątkiem sytuacji, w których nie może być zagwarantowane utrzymanie dystansu interpersonalnego 
lub związanych z powstawianiem zgromadzeń/skupisk ludzkich, a także kontaktów z osobami o 
upośledzonych funkcjach układu odpornościowego. Konieczność zasłaniania ust i nosa na świeżym 
powietrzu potrzymana zostaje również w strefie białej m.in. w odniesieniu do udziału w targach, 
wydarzeń na stadionach, zakupów na targowiskach na świeżym powietrzu, momentu stania w kolejce 
oraz w obecności pacjentów hospicjów, domów spokojnej starości itp. 

ROZRYWKA I KULTURA 

Otwarcie dla publiczności wystaw, muzeów, instytutów i innych miejsc kultury dopuszczone we 
wszystkie dni tygodnia. W odniesieniu do sobót i dni świątecznych w przypadku obiektów o rocznej 
liczbie zwiedzających przekraczających 1 mln osób konieczność dokonania przez zwiedzających 
rezerwacji on-line lub telefonicznie z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.  

Dozwolony udział publiczności w pokazach w salach teatralnych, salach koncertowych, kinach i 
innych przestrzeniach pod warunkiem, że zajmować ona będzie uprzednio przypisane i 
umożliwiające zachowanie odległości interpersonalnej co najmniej 1 metra (nie dot. osób 
współzamieszkujących) miejsca siedzące. Maks. liczba uczestników nie może przekroczyć: a) 50% 
ogółu dostępnych miejsc oraz  5000 osób podczas pokazów na świeżym powietrzu; b) 35% ogółu 
dostępnych miejsc oraz 2500 osób na salę przy pokazach w miejscach zamkniętych. W oparciu o 
analizę sytuacji epidemicznej i właściwości obiektu możliwe jest uzyskanie autoryzacji zwiększonego 
limitu udziału publiczności.  

Zawieszona działalność dyskotek, klubów i innych podobnych lokali, tak w pomieszczeniach, jak i na 
otwartej przestrzeni. 

 

SPORT WYCZYNOWY I WYDARZENIA SPORTOWE 

Dozwolony udział publiczności w zawodach i wydarzeniach każdej rangi, pod warunkiem, że 
zajmować ona będzie uprzednio przypisane i umożliwiające zachowanie odległości interpersonalnej 
co najmniej 1 metra (nie dot. osób współzamieszkujących; z odległości 1 m można zrezygnować 
ponadto na świeżym powietrzu) miejsca siedzące. Maks. liczba uczestników nie może przekroczyć 
50% ogółu dostępnych miejsc podczas wydarzeń na świeżym powietrzu i 35% przy wydarzeniach w 
miejscach zamkniętych.  Pozostają zawieszone wszelkie wydarzenia, w przypadku których nie jest 
możliwe spełnienie ww. wymogów. W oparciu o analizę sytuacji epidemicznej i właściwości obiektu 
możliwe jest uzyskanie autoryzacji zwiększonego limitu udziału publiczności.   

 

DOMYŚLNY KATALOG OBOSTRZEŃ/STREFA ŻÓŁTA 

(aktualnie Sycylia) 

W strefie żółtej pozostają obszary niekwalifikujące się do strefy białej, pod warunkiem utrzymania 
tygodniowej liczby zakażeń pon. 150/100 tys. mieszkańców. W przypadku przekroczenia pułapu 150 
przypadków/100 tys. mieszkańców pozostanie w strefie żółtej możliwe jest w przypadku zaistnienia 
jednej z dwóch przesłanek: a) obłożenia ogółu miejsc szpitalnych dla pacjentów COVID na poziomie 
nie wyższym niż 30%; b) obłożenia łóżek OIOM przeznaczonych dla pacjentów COVID na poziomie nie 
wyższym niż 20%. 

 



W odniesieniu do wszystkich obszarów innych niż strefa biała przytoczone wyżej obostrzenia 
bezwzględnie obowiązujące uzupełnione zostają przez domyślny katalog obostrzeń. Obydwa 
katalogi wyczerpują zakres restrykcji dla strefy żółtej. Dla stref pomarańczowej i czerwonej 
dodatkowo przewidziane zostały kolejne restrykcje, przywołane poniżej. 

 

OGRANICZENIA RUCHU OSOBOWEGO  

Aktualnie w przypadku strefy żółtej nie obowiązuje godzina policyjna (podtrzymana dla stref 
pomarańczowej i czerwonej). 

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.   

OGRANICZENIA ZGROMADZEŃ 

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. 

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 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. 

Dozwolona (nie dotyczy natomiast stref pomarańczowej i czerwonej)  organizacja targów, wydarzeń 
wystawienniczych i festiwalowych (wł. sagra) każdego rodzaju, konferencji, kongresów etc.  

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]. 

AKTYWNOŚĆ MOTORYCZNA, SPORTOWA I REKREACYJNA  

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).  

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 do strefy żółtej (nie dotyczy natomiast stref pomarańczowej i 
czerwonej) sport kontaktowy i drużynowy dozwolony na świeżym powietrzu (zakazane korzystanie 
z przebieralni, o ile protokoły sanitarne dla danej dyscypliny nie stanowią inaczej). 



W strefie żółtej (nie dotyczy stref pomarańczowej i czerwonej) dozwolona działalność basenów, 
pływalni, siłowni, ośrodków odnowy biologicznej i uzdrowisk. Dopuszczona jest działalność 
infrastruktury plażowej i kąpielisk (wł.  stabilimenti balneari).  

W strefie żółtej (nie dotyczy stref pomarańczowej i czerwonej) dozwolone ponowne otwarcie 
wyciągów narciarskich.  

 

SPORT WYCZYNOWY I WYDARZENIA SPORTOWE  

W strefie żółtej (nie dotyczy stref pomarańczowej i czerwonej) możliwy udział publiczności w 
zawodach i wydarzeniach każdej rangi, pod warunkiem, że zajmować ona będzie uprzednio 
przypisane i umożliwiające zachowanie odległości interpersonalnej co najmniej 1 metra (nie dot. 
osób współzamieszkujących) miejsca siedzące. Konieczne jest przy tym jednoczesne spełnienie 
następujących warunków: maks. liczba uczestników nie może przekroczyć 25% ogółu dostępnych 
miejsc oraz  2500 osób podczas wydarzeń na świeżym powietrzu i 1000 osób na salę przy 
wydarzeniach w miejscach zamkniętych.  Pozostają zawieszone wszelkie wydarzenia, w przypadku 
których nie jest możliwe spełnienie ww. wymogów. W oparciu o analizę sytuacji epidemicznej i 
właściwości obiektu możliwe jest uzyskanie autoryzacji zwiększonego limitu 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. 

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.   

 

ROZRYWKA I KULTURA 

Otwarcie dla publiczności wystaw, muzeów, instytutów i innych miejsc kultury dopuszczone we 
wszystkie dni tygodnia. W odniesieniu do sobót i dni świątecznych w przypadku obiektów o rocznej 
liczbie zwiedzających przekraczających 1 mln osób konieczność dokonania przez zwiedzających 
rezerwacji on-line lub telefonicznie z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.  

W odniesieniu do strefy żółtej (nie dotyczy natomiast stref pomarańczowej i czerwonej) dozwolony 
udział publiczności w pokazach w salach teatralnych, salach koncertowych, kinach i innych 
przestrzeniach pod warunkiem, że zajmować ona będzie uprzednio przypisane i umożliwiające 
zachowanie odległości interpersonalnej co najmniej 1 metra (nie dot. osób współzamieszkujących) 
miejsca siedzące. Maks. liczba uczestników nie może przekroczyć: a) 50% ogółu dostępnych miejsc 
oraz  2500 osób podczas pokazów na świeżym powietrzu; b) 50% ogółu dostępnych miejsc oraz 1000 
osób na salę przy pokazach w miejscach zamkniętych.  W oparciu o analizę sytuacji epidemicznej i 
właściwości obiektu możliwe jest uzyskanie autoryzacji zwiększonego limitu udziału publiczności.  

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 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. W odniesieniu do zabaw i 
przyjęć towarzyszących ceremoniom świeckim i religijnym (np. chrzcin, wesel) w strefie żółtej (nie 



dotyczy natomiast stref pomarańczowej i czerwonej) przyzwolenie na ich organizację pod warunkiem 
przestrzegania protokołów sanitarnych i posiadania aktualnego zielonego certyfikatu przez każdego 
z uczestników. 

Dozwolona działalność centrów kulturalnych, społecznych i rekreacyjnych oraz 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 (nie dotyczy 
stref pomarańczowej i czerwonej).  

Dozwolona działalność parków tematycznych i parków rozrywki (nie dotyczy stref pomarańczowej i 
czerwonej).  

 

OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ 

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.  Rynki, centra i galerie handlowe mogą być otwarte również w dni świąteczne i 
przedświąteczne. 

 

OGRANICZENIA KONSUMPCJI I DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ 

Stacjonarna działalność lokali gastronomicznych każdego typu (restauracji, pubów, cukierni, 
lodziarni etc.) dozwolona w czasie nieobjętym godziną policyjną, zarówno na świeżym powietrzu, 
jak i wewnątrz lokalu.  

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) 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.  

 

OGRANICZENIA INNYCH TYPÓW DZIAŁALNOŚCI 

Działalność obiektów 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. 

Usługi ukierunkowane na osobę (kosmetyczne, fryzjerskie itp.) dozwolone pod warunkiem 
uprzedniego potwierdzenia przez region/prow. aut. przystawalności ich otwarcia do aktualnej 



sytuacji epidemiologicznej i przyjęcia stosownych protokołów bezpieczeństwa (zgodnych z 
wytycznymi ogólnokrajowymi) przez region lub Konferencję Regionów.  

W każdym przypadku podtrzymane usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe, transportowe, 
działalność rolnicza, zootechniczna i przetwórstwo rolno-spożywcze, w tym łańcuchy dostaw. 

 

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. 

Dozwolony dostęp członków rodziny i innych odwiedzających do ośrodków opieki długoterminowej, 
domów opieki zdrowotnej, hospicjów, ośrodków rehabilitacyjnych i ośrodków pobytu osób 
starszych, samodzielnych i nie. Umożliwione po raz pierwszy od wybuchu kryzysu sanitarnego w 
związku z COVID-19 wizyty mogą być składane wyłącznie przez osoby posiadające aktualny tzw. 
zielony certyfikat, potwierdzający fakt zaszczepienia się, ozdrowienia z COVID-19 lub uzyskania 
negatywnego wyniku testu. Obowiązują restrykcyjne środki bezpieczeństwa uregulowane 
ogólnokrajowym protokołem sanitarnym 
(https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5476_1_file.pdf). Wizyty do co do zasady mogą składać 
jednocześnie maks. 2 osoby, przez cały czas odwiedzin noszące maseczki co najmniej klasy FFP2. 
Niewskazane są wizyty dzieci pon. 6 r.ż. Preferowane odwiedziny na świeżym powietrzu, ew. w 
wyznaczonych do tego pomieszczeniach; w szczególnych sytuacjach możliwość odwiedzin w pokoju 
pensjonariusza. W uzasadnionych przypadkach dopuszczone jest wprowadzenie bardziej 
restrykcyjnych uregulowań. W sytuacji wystąpienia COVID-19 na terenie placówki decyzje co do 
możliwości i trybu odwiedzin podejmuje jej dyrekcja sanitarna.      

 

KATALOG OBOSTRZEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W STOSUNKU DO POMARAŃCZOWEJ STREFY 

(aktualnie nie kwalifikuje się do niej żaden region) 

Do strefy pomarańczowej trafiają obszary niekwalifikujące się do strefy białej i żółtej, jeśli tygodniowa 
liczba zakażeń osiągnie lub przekroczy pułap 150/100 tys. mieszkańców, a zarazem nie zostaną 
spełnione jednocześnie dwie przesłanki: a) obłożenia ogółu miejsc szpitalnych dla pacjentów COVID na 
poziomie pow. niż 40%; b) obłożenia łóżek OIOM przeznaczonych dla pacjentów COVID na poziomie 
pow. 30% (w sytuacji ich jednoczesnego spełnienia obszar trafia do strefy czerwonej). 

 

W stosunku do tzw. pomarańczowej strefy obowiązuje całokształt restrykcji bezwzględnie 
obowiązujących i domyślnych, uzupełniony o następujące ograniczenia (w przypadku wystąpienia 
sprzeczności zastosowanie znajduje bardziej restrykcyjny z zapisów): 

 Zakaz wjazdu na i wyjazdu z terytorium regionu/prow. aut.,  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. Niezależnie od przyczyny wjazd na/wyjazd 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5476_1_file.pdf


z terytorium regionu/prowincji autonomicznej zaliczonego/ej do strefy pomarańczowej 
dozwolony również w przypadku posiadania aktualnego zielonego certyfikatu.  

 Wyłączywszy ww. przejazdy dokonywane w oparciu o zielony certyfikat, 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; 

 Godzina policyjna między 22:00 a 05:00; 

 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;  

 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. 

 Zawieszona stacjonarna działalność obiektów gastronomicznych, z wyłączeniem stołówek i 
innych podmiotów świadczących usługi na podstawie kontraktu oraz usług gastronomicznych 
na terenie hoteli i innych obiektów noclegowych w odniesieniu do zakwaterowanych w nich 
gości.  Dozwolona sprzedaż na wynos (do 22:00) oraz z dostawą do domu. W przypadku barów 
i zbliżonych lokali pozbawionych kuchni (puby, piwiarnie, winiarnie, kawiarnie) 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.  

 W dni świąteczne oraz przedświąteczne zamknięciu ulegają centra handlowe i targowiska, z 
wyjątkiem funkcjonujących w ich obrębie aptek, sklepów z parafarmaceutykami, punktów 
medycznych, pralni, punktów sprzedaży artykułów żywnościowych, sklepów z artykułami 
tytoniowymi, kiosków, punktów sprzedaży produktów rolnych i ogrodniczych oraz księgarni. 

 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.  Zakaz organizacji otwartych dla publiczności 
pokazów w salach teatralnych, salach koncertowych, kinach i innych przestrzeniach, także 
na świeżym powietrzu. 

 

KATALOG OBOSTRZEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W STOSUNKU DO CZERWONEJ STREFY 

(aktualnie nie kwalifikuje się do niej żaden region) 

 

Do strefy czerwonej trafiają obszary, na których tygodniowa liczba zakażeń osiągnie lub przekroczy 
pułap 150/100 tys. mieszkańców oraz zostaną spełnione jednocześnie dwie przesłanki: a) obłożenia 
ogółu miejsc szpitalnych dla pacjentów COVID na poziomie pow. niż 40%; b) obłożenia łóżek OIOM 
przeznaczonych dla pacjentów COVID na poziomie pow. 30% (w sytuacji ich jednoczesnego spełnienia 
obszar trafia do strefy czerwonej). 



W stosunku do tzw. czerwonej strefy obowiązuje całokształt restrykcji bezwzględnie obowiązujących 
i domyślnych, uzupełniony o następujące ograniczenia (w przypadku wystąpienia sprzeczności 
zastosowanie znajduje bardziej restrykcyjny z zapisów): 

 Zakaz wjazdu na i wyjazdu z terytorium regionu/prow. aut.,  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. Niezależnie od przyczyny wjazd na/wyjazd 
z terytorium regionu/prowincji autonomicznej zaliczonego/ej do strefy czerwonej 
dozwolony również w przypadku posiadania aktualnego zielonego certyfikatu.  

 Wyłączywszy ww. przejazdy dokonywane w oparciu o zielony certyfikat, zakazane są wszelkie 
przemieszczenia (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; 

 Godzina policyjna między 22:00 a 05:00; 

 Zakaz odwiedzin w domach prywatnych. Zgodnie z komunikatem KPRM IT ww. wizyty 
dopuszczalne są jednakże w obliczu uwiarygodnionych potrzeb zawodowych, względów 
zdrowotnych lub w sytuacji wyższej potrzeby (jako wyższa potrzeba we IT klasyfikowana jest 
m.in. wizyta u nie w pełni samowystarczalnego rodzica czy chęć odwiedzenia własnych 
małoletnich dzieci, nad którymi opiekę sprawuje drugi/były małżonek lub inna osoba); 

 Zawieszeniu ulega detaliczna działalność handlowa, z wyjątkiem sprzedaży artykułów 
spożywczych i pierwszej potrzeby, w tym prowadzonej w punktach usytuowanych w obrębie 
centrów handlowych. 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 oraz usług gastronomicznych 
na terenie hoteli i innych obiektów noclegowych w odniesieniu do zakwaterowanych w nich 
gości. Dozwolona sprzedaż na wynos (do 22:00) oraz z dostawą do domu. W przypadku barów 
i zbliżonych lokali pozbawionych kuchni (puby, piwiarnie, winiarnie, kawiarnie) 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;  



 Zawieszenie stacjonarnych zajęć dydaktycznych na uniwersytetach, w wyższych szkołach 
artystycznych i muzycznych, z wyjątkiem zajęć dla studentów pierwszego roku i zajęć 
formacyjnych, w których bierze udział zmniejszona liczba uczestników. Dopuszczone 
stacjonarne kursy i praktyki dla studentów medycyny i innych zawodów medycznych. 
Stacjonarnie przeprowadzane powinny być natomiast egzaminy, obrony pac dyplomowych 
i zajęcia laboratoryjne. Otwarte powinny być biblioteki, czytelnie i sale przeznaczone do 
nauki. 

 Zawieszenie wszelkich usług ukierunkowanych na osobę z wyjątkiem usług pralniczych i 
pogrzebowych. Wprowadzony zakaz świadczenia usług fryzjerskich/balwierskich; 

 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.  Zakaz organizacji otwartych dla publiczności 
pokazów w salach teatralnych, salach koncertowych, kinach i innych przestrzeniach, także 
na świeżym powietrzu.  

WJAZD NA TERYTORIUM IT 

UWAGA: Możliwość przemieszczenia się do konkretnego regionu/miasta IT podlega  dodatkowym 
ograniczeniom w świetle przywołanych wyżej przepisów odnoszących się do podziału na strefy 
zagrożenia epidemicznego.  

 

UWAGA 2: Od 24 maja br., niezależnie od środka transportu, każda pełnoletnia osoba przybywająca 
na terytorium IT– z wyjątkiem przemieszczeń dokonywanych z Watykanu i San Marino – zobowiązana 
jest odrębnie wypełnić  Europejski Cyfrowy Formularz Lokalizacji Pasażera (dostępny pod adresem 
https://app.euplf.eu/#/ ). Dotychczasowa papierowa autodeklaracja uznawana będzie tylko w 
przypadku problemów technicznych. W przypadku osób małoletnich możliwe jest dopisanie ich danych 
do formularza przemieszczającego się wraz z nimi opiekuna. W przypadku małoletnich, którym nie 
towarzyszy opiekun, konieczne jest wypełnienie dla każdego z nich odrębnego formularza.  Formularz 
należy wypełnić i wysłać przed wejściem na pokład środka transportu, którym odbywać będzie się 
podróż (możliwe jest późniejsze edytowanie przydzielonego miejsca). Pasażer zobowiązany jest okazać 
dowód wypełnienia formularza przewoźnikowi i  podczas kontroli granicznej. Dopuszczalne jest 
zarówno przedstawienie kodu QR bezpośrednio na ekranie telefonu, jak i zadośćuczynienie 
obowiązkowi poprzez wydruk wypełnionego formularza. Z obowiązku wypełnienia Europejskiego 
Cyfrowego Formularza Lokalizacji Pasażera zwolnione są załogi środków transportu/personel 
pokładowy oraz, pod warunkiem przemieszczania się prywatnym środkiem transportu, 
przemieszczenia w ramach tzw. małego ruchu granicznego.  

 

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. 

 

https://app.euplf.eu/#/


UE I STREFA SCHENGEN, ANDORA, MONAKO, IZRAEL 

Pod warunkiem nieprzebywania na terytorium/nieprzejeżdżania tranzytem w ciągu ostatnich 14 dni 

przez obszar objęty obowiązkiem kwarantanny,  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, a 

także Izraela, do 25 października br. obowiązuje wymóg przedstawienia tzw. zielonego certyfikatu 

(unijnego green pass w formie określonej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/953 z 14 czerwca 2021 r.) potwierdzającego jedną z następujących okoliczności: 

1. Ukończenie cyklu szczepiennego na co najmniej 14 dni przed wjazdem do IT ; 

2. Przebytą chorobę COVID-19; 

3. Uzyskanie negatywnego wyniku wymazowego testu molekularnego lub antygenowego 

przeprowadzonego (liczy się moment pobrania wymazu)  w ciągu 48 h poprzedzających 

wjazd do IT. 

Certyfikat może zostać przedstawiony w formie papierowej lub elektronicznej. Honorowane będą 

wyłącznie zielone certyfikaty w języku włoskim, angielskim, francuskim lub hiszpańskim (lub 

wielojęzyczne posługujące się którymś z ww. języków) i zawierające wszystkie następujące 

informacje: 

1. W odniesieniu do certyfikatów potwierdzających fakt pełnego zaszczepienia się: a) nazwisko 

i imię; b) datę urodzenia; c) wskazanie, o jaką chorobę/o jakiego wirusa chodzi (COVID-

19/SARS-CoV-2); d) nazwę organu wydającego certyfikat; e) unikalny identyfikator certyfikatu; 

f) typ podanej szczepionki; g) nazwę szczepionki; h) nazwę producenta lub organu 

dopuszczającego szczepionkę do obrotu; i) liczbę podanych dawek i liczbę dawek 

przewidzianych; j) datę przeprowadzenia ostatniego szczepienia; k) nazwę państwa, w którym 

przeprowadzono szczepienie; 

2. W odniesieniu do certyfikatów potwierdzających fakt wyzdrowienia: a) nazwisko i imię; b) 

datę urodzenia; c) wskazanie, o jaką chorobę/o jakiego wirusa chodzi (COVID-19/SARS-CoV-2); 

d) nazwę organu wydającego certyfikat; e) unikalny identyfikator certyfikatu; f) datę 

pierwszego testu molekularnego, w którym uzyskany został wynik pozytywny; g) nazwę 

państwa, w którym przeprowadzony został pierwszy test molekularny o wyniku pozytywnym; 

h) datę początku ważności zielonego certyfikatu; i) datę końca ważności zielonego certyfikatu; 

3. W odniesieniu do certyfikatów potwierdzających negatywny wynik testu 

molekularnego/antygenowego: a) nazwisko i imię; b) datę urodzenia; c) wskazanie, o jaką 

chorobę/o jakiego wirusa chodzi (COVID-19/SARS-CoV-2); d) nazwę organu wydającego 

certyfikat; e) unikalny identyfikator certyfikatu; f) typ testu; g) nazwę testu (nieobowiązkowe 

w przypadku testów molekularnych); h) nazwę producenta testu (nieobowiązkowe w 

przypadku testów molekularnych); i) dzień i godzinę pobrania wymazu; j) wynik testu; k) nazwę 

placówki, która przeprowadziła test; l) nazwę państwa, w którym przeprowadzony został test.  

 

Podróżni zobowiązani są ponadto do wypełnienia Europejskiego Cyfrowego Formularza Lokalizacji 

Pasażera (dostępnego pod adresem https://app.euplf.eu/#/). Przedłożenie autodeklaracji w 

dotychczasowej, papierowej formie możliwe jest wyłącznie w przypadku problemów technicznych.  

https://app.euplf.eu/#/


Z obowiązku wykonania testu – zarówno molekularnego, jak i antygenowego – zwolnione są dzieci 

poniżej szóstego roku życia. 

Małoletni podróżujący z co najmniej jednym rodzicem/opiekunem legitymującym się zielonym 
certyfikatem zwolnieni są z ew. obowiązku poddania się autokwarantannie. 
 

UWAGA: Nieprzedstawienie zielonego certyfikatu lub dowodu wypełnienia Europejskiego Cyfrowego 

Formularza Lokalizacji Pasażera skutkuje koniecznością poddania się 5-dniowej autokwarantannie i 

niezwłocznego poinformowania o przybyciu do IT Departamentu Prewencji ośrodka służby zdrowia 

właściwego terytorialnie ze względu na miejsce autokwarantanny. Na zakończenie autokwarantanny 

należy ponadto wykonać test molekularny lub antygenowy (w formie wymazu), którego negatywny 

wynik stanowi przesłankę zakończenia izolacji. 

Powyższym ograniczeniom, pod warunkiem braku wystąpienia symptomów COVID-19, nie podlegają 

(podtrzymany obowiązek informacyjny): 

a) Załogi środków transportu (brak konieczności wypełnienia Europejskiego Cyfrowego 
Formularza Lokalizacji Pasażera) ; 

b) Inny personel pokładowy (personale viaggiante; brak konieczności wypełnienia 
Europejskiego Cyfrowego Formularza Lokalizacji Pasażera); 

c) Przemieszczenia do/z San Marino i Watykanu; 
d) 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 i testu na jej 
zakończenie); 

e) Tranzyty (do 36 h) prywatnym środkiem transportu (obowiązek niezwłocznego wyjazdu po 
upływie autoryzowanego terminu pod sankcją autokwarantanny i testu na jej zakończenie);  

f) Pracownicy transgraniczni (w zakresie związanym z dojazdem do pracy i powrotem do domu); 
g) Uczniowie i studenci pobierający nauki w państwie innym niż państwo zamieszkania, jeśli 

wracają do niego co najmniej raz w tygodniu; 
h) Tzw. mały ruch graniczny dokonywany prywatnym środkiem transportu – z obowiązku 

wykonania testu zwolnione zostały zarówno osoby zamieszkałe/zameldowane we włoskich 
miejscowościach przygranicznych powracające do IT po przemieszczeniu za granicę 
nieprzekraczającym 48 h i 60 km od miejsca zamieszkania/zameldowania, jak i osoby 
zamieszkałe/zameldowane w przygranicznych miejscowościach państw ościennych, 
wjeżdżające do IT na nie dłużej niż 24 h i oddalające się na nie więcej niż 60 km od miejsca 
swego zamieszkania/zameldowania (brak konieczności wypełnienia Europejskiego 
Cyfrowego Formularza Lokalizacji Pasażera). 

 

PAŃSTWA TZW. ZIELONEJ LISTY  

Aktualnie zaliczane są do niej następujące państwa i terytoria:  Albania, Arabia Saudyjska, Armenia, 

Australia, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Brunei, Czarnogóra, Hongkong, Japonia, Jordania, 

Kanada, Katar, Korea Południowa, Kosowo, Liban, Macedonia Północna, Makau, Mołdawia, Nowa 

Zelandia, Serbia, Singapur, Tajwan,  UK (w tym Wyspy Normandzkie, wyspa Man, Gibraltar oraz bazy 

na Cyprze, z wyłączeniem zaś terytoriów pozaeuropejskich), Ukraina, USA, ZEA. 

Przemieszczenia z państw tzw. zielonej listy motywowane mogą być dowolną przyczyną. Z wyjątkiem 

możliwości skorzystania z zielonego certyfikatu przy przemieszczeniach z Japonii, Kanady i USA oraz 

zliberalizowanego reżimu wjazdowego dla osób zaszczepionych  (por. niżej) wiążą się jednak z 

obowiązkiem kolejno: przedstawienia przy wjeździe do IT negatywnego wyniku testu molekularnego 



lub antygenowego (w formie wymazu), wykonanego w ciągu 48 godzin poprzedzających wjazd na 

terytorium IT w przypadku przemieszczeń z UK i w ciągu 72 godzin w przypadku pozostałych państw, 

5-dniowej autokwarantanny i wykonania na jej zakończenie testu molekularnego lub 

antygenowego. 

Obowiązkowi autoizolacji, pod warunkiem wypełnienia formularza lokalizacyjnego i przedstawienia 

negatywnego wyniku testu, nie podlegają: 

a) Przemieszczenia z przyczyn zawodowych regulowane specjalnymi protokołami 
bezpieczeństwa, zatwierdzone przez właściwy urząd nadzoru sanitarnego; 

b) 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; 

c) Obywatele i rezydenci państw UE, strefy Schengen, Andory, Monako, Izraela, San Marino, 
Watykanu oraz państw tzw. zielonej listy przybywający do IT z uwiarygodnionych przyczyn 
zawodowych, pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywali na terytorium 
któregoś 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 oraz Izraela; 

d) Personel sanitarny, jeśli wjazd na terytorium IT związany jest z wykonywaniem czynności 
zawodowych; 

e) Pracownicy firm z siedzibą lub filią we IT wyjeżdżający z IT w związku z uwiarygodnioną 
koniecznością zawodową na czas nieprzekraczający 120 h; 

f) 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; 

g) Pasażerowie lotów o statusie „COVID-tested”; 
h) Sportowcy, sędziowie, personel techniczny, osoby towarzyszące, przedstawiciele 

zagranicznych mediów biorący udział w krajowych i międzynarodowych zawodach 
sportowych uznanych przez CONI lub CIP. 

 

Powyższym ograniczeniom, pod warunkiem braku wystąpienia symptomów COVID-19, nie podlegają 

(podtrzymany jednakże obowiązek informacyjny): 

a) Załogi środków transportu (brak konieczności wypełnienia Europejskiego Cyfrowego 
Formularza Lokalizacji Pasażera) ; 

b) Inny personel pokładowy (personale viaggiante; brak konieczności wypełnienia 
Europejskiego Cyfrowego Formularza Lokalizacji Pasażera); 

c) Przemieszczenia do/z San Marino i Watykanu; 
d) 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); 

e) Tranzyty (do 36 h) prywatnym środkiem transportu (obowiązek niezwłocznego wyjazdu po 
upływie autoryzowanego terminu pod sankcją autokwarantanny);  

f) Pracownicy transgraniczni (w zakresie związanym z dojazdem do pracy i powrotem do domu); 



g) Uczniowie i studenci pobierający nauki w państwie innym niż państwo zamieszkania, jeśli 
wracają do niego co najmniej raz w tygodniu. 

 
Z obowiązku wykonania testu – zarówno molekularnego, jak i antygenowego – zwolnione są dzieci 

poniżej szóstego roku życia. 

Ułatwienia dla osób zaszczepionych  

Od 31 sierpnia do 25 października br. z obowiązku autokwarantanny zwolnione są osoby mogące 

przedstawić jednocześnie certyfikat  potwierdzający pełne zaszczepienie na co najmniej 14 dni przed 

wjazdem do IT szczepionką dopuszczoną do obrotu przez EMA (Comirnaty/Pfizer-Biontech; 

Spikevax/Moderna; Vaxzevria/Astrazeneca; Janssen/J&J) oraz negatywny wynik testu molekularnego 

lub antygenowego (w formie wymazu), wykonanego w ciągu 48 godzin poprzedzających wjazd na 

terytorium IT w przypadku przemieszczeń z UK i w ciągu 72 godzin w przypadku pozostałych państw. 

Ułatwienia dla przemieszczeń z Japonii, USA i Kanady  

Podróżni z Japonii, USA i Kanady przy wjeździe do IT od 21 czerwca br. mogą przedłożyć tzw. zielony 
certyfikat na zasadach analogicznych do regulacji obowiązujących w stosunku do przemieszczeń z 
państw UE i strefy Schengen. Przedstawienie green pass potwierdzającego fakt zaszczepienia się, 
wyzdrowienia lub uzyskania negatywnego wyniku testu skutkuje zwolnieniem z obowiązku odbycia 
autokwarantanny. Na mocy najnowszego zarządzenia R. Speranzy od 31 sierpnia do 25 października 
br. wszystkie osoby korzystające z ww. ułatwienia zobowiązane zostały dodatkowo do 
przedstawienia przy wjeździe do IT negatywnego wyniku testu molekularnego lub antygenowego (w 
formie wymazu), wykonanego w ciągu 72 godzin poprzedzających wjazd na terytorium IT. 
 
Z obowiązku wykonania testu – zarówno molekularnego, jak i antygenowego – zwolnione są dzieci 

poniżej szóstego roku życia. 

Małoletni podróżujący z co najmniej jednym rodzicem/opiekunem legitymującym się zielonym 
certyfikatem zwolnieni są z ew. obowiązku poddania się autokwarantannie. 
 
PRZEMIESZCZENIA DO/Z POZOSTAŁYCH PAŃSTW 

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, 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 obywateli i 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;  

o Udział sportowców, sędziów, personelu technicznego, osób towarzyszących, przedstawicieli 

zagranicznych mediów w zawodach sportowych uznanych za istotne z punktu widzenia 

interesu narodowego przez CONI lub CIP. 

 

Ww. dozwolonym przemieszczeniom towarzyszy obowiązek przedstawienia przy wjeździe do IT 

negatywnego wyniku testu molekularnego lub antygenowego (w formie wymazu), wykonanego w 

ciągu 72 godzin poprzedzających wjazd na terytorium IT, poddania się 10-dniowej autokwarantannie 

oraz wykonania na jej zakończenie testu molekularnego lub antygenowego (w formie wymazu), 

którego negatywny wynik stanowi przesłankę zakończenia izolacji. 

Obowiązkowi autoizolacji, pod warunkiem wypełnienia formularza lokalizacyjnego i przedstawienia 

negatywnego wyniku testu, nie podlegają: 

a) Przemieszczenia z przyczyn zawodowych regulowane specjalnymi protokołami 
bezpieczeństwa, zatwierdzone przez właściwy urząd nadzoru sanitarnego; 

b) 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; 

c) Obywatele i rezydenci państw UE, strefy Schengen, Andory, Monako, Izraela, San Marino, 
Watykanu oraz państw tzw. zielonej listy przybywający do IT z uwiarygodnionych przyczyn 
zawodowych, pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywali na terytorium 
któregoś 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 oraz Izraela; 

d) Personel sanitarny, jeśli wjazd na terytorium IT związany jest z wykonywaniem czynności 
zawodowych; 

e) Pracownicy firm z siedzibą lub filią we IT wyjeżdżający z IT w związku z uwiarygodnioną 
koniecznością zawodową na czas nieprzekraczający 120 h; 

f) 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; 

g) Pasażerowie lotów o statusie „COVID-tested”; 
h) Sportowcy, sędziowie, personel techniczny, osoby towarzyszące, przedstawiciele 

zagranicznych mediów biorący udział w krajowych i międzynarodowych zawodach 
sportowych uznanych przez CONI lub CIP. 

 

Powyższym ograniczeniom, pod warunkiem braku wystąpienia symptomów COVID-19, nie podlegają 

(podtrzymany jednakże obowiązek informacyjny): 



a) Załogi środków transportu (brak konieczności wypełnienia Europejskiego Cyfrowego 
Formularza Lokalizacji Pasażera) ; 

b) Inny personel pokładowy (personale viaggiante; brak konieczności wypełnienia 
Europejskiego Cyfrowego Formularza Lokalizacji Pasażera); 

c) Przemieszczenia do/z San Marino i Watykanu; 
d) 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); 

e) Tranzyty (do 36 h) prywatnym środkiem transportu (obowiązek niezwłocznego wyjazdu po 
upływie autoryzowanego terminu pod sankcją autokwarantanny);  

f) Pracownicy transgraniczni (w zakresie związanym z dojazdem do pracy i powrotem do domu);  

g) Uczniowie i studenci pobierający nauki w państwie innym niż państwo zamieszkania, jeśli 

wracają do niego co najmniej raz w tygodniu. 

 
 
PRZEMIESZCZENIA Z/POBYTY NA/TRANZYTY PRZEZ TERYTORIUM BRAZYLII 
 
W związku z obawą przed rozprzestrzenieniem się na terytorium IT brazylijskiego wariantu SARS-
CoV-2 do 25 października br. podtrzymany zakaz wjazdu do IT (także w ramach przejazdu tranzytem) 
osób, które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały na lub przejeżdżały tranzytem przez terytorium 
Brazylii. Wjazd na terytorium IT dozwolony jedynie w przypadku: 

 Uzyskania adresu zameldowania we IT przed 13 lutego 2021; 

 Uzyskania pozwolenia ze strony Ministerstwa Zdrowia IT w związku z absolutną i niemożliwą 
do odłożenia w czasie koniecznością; 

 Chęci dołączenia do małżonka/towarzysza życiowego lub własnych małoletnich dzieci 
zamieszkałych/zameldowanych na terytorium IT; 

 Potrzeb związanych z edukacją. 
 
Dozwolonym przemieszczeniom towarzyszy obowiązek kolejno: 

1. 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 Brazylii do IT test wykonywany jest zawsze na lotnisku, 
bezpośrednio po przylocie; 

3. Niezależnie od wyniku testu, poddania się 10-dniowej autokwarantannie i niezwłocznego 
poinformowania o przybyciu do IT Departamentu Prewencji ośrodka służby zdrowia 
właściwego terytorialnie ze względu na miejsce autokwarantanny; 

4. Poddania się kolejnemu testowi molekularnemu lub antygenowemu (w formie wymazu) po 
upływie autokwarantanny. 

 
Obowiązkowi autoizolacji, pod warunkiem uzyskania uprzedniego zezwolenia na wjazd na 
terytorium IT ze strony włoskiego Min. Zdrowia (ew. przemieszczeń dokonywanych w oparciu o 
dedykowane protokoły sanitarne) i uzyskania negatywnego wyniku zarówno testu wykonanego 
przed przyjazdem, jak i po wjeździe na terytorium IT, nie podlegają: 

 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; 

 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); 

 Pracownicy firm z siedzibą lub filią we IT wyjeżdżający z IT w związku z uwiarygodnioną 
koniecznością zawodową na czas nieprzekraczający 120 h. 

 
Z obowiązku wykonania testu – zarówno molekularnego, jak i antygenowego – zwolnione są dzieci 

poniżej szóstego roku życia. 

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 wypełnienia formularza lokalizacyjnego 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 INDII, BANGLADESZU I SRI LANKI 
 
Do 25 października br. obowiązuje zakaz wjazdu do IT (także w ramach przejazdu tranzytem) osób, 
które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały na lub przejeżdżały tranzytem przez terytorium Indii, 
Bangladeszu lub Sri Lanki.  

Wjazd na terytorium IT dozwolony jedynie w przypadku: 

 Uzyskania adresu zameldowania we IT przed 28 sierpnia 2021; 

 Osób wpisanych do Rejestru Włochów Zamieszkałych za Granicą (AIRE); 

 Uzyskania pozwolenia ze strony Ministerstwa Zdrowia IT lub przemieszczania się w oparciu o 

dedykowane protokoły sanitarne przez personel i funkcjonariuszy, niezależenie od 

nazewnictwa, UE i organizacji międzynarodowych; dyplomatów oraz personelu 

administracyjnego i technicznego misji dyplomatycznych; funkcjonariuszy i innych urzędników 

konsularnych; personel wojskowy (w tym powracający z misji zagranicznych) i policyjny; 

personel systemu informacji na rzecz bezpieczeństwa RW; członków straży pożarnej  w 

zakresie wykonywania swych funkcji; 

 Uzyskania pozwolenia ze strony Ministerstwa Zdrowia IT na przemieszczenie motywowane 

niecierpiącymi zwłoki względami sanitarnymi lub humanitarnymi lub inną niemożliwą do 

odłożenia w czasie sytuacją wyższej konieczności; 

 Chęci dołączenia do małżonka/towarzysza życiowego lub własnych małoletnich dzieci 
zamieszkałych/zameldowanych na terytorium IT; 

 Potrzeb związanych z edukacją. 
 

Dozwolonym przemieszczeniom towarzyszy obowiązek kolejno: 
1. 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) 

bezpośrednio po przekroczeniu granicy IT – na lotnisku, w porcie lub na granicy; 
3. Niezależnie od wyniku testu, poddania się 10-dniowej kwarantannie w hotelu covidowym  lub 

innym wskazanym przez włoskie władze miejscu; 
4. Poddania się kolejnemu testowi molekularnemu lub antygenowemu (w formie wymazu) po 

upływie kwarantanny. 
 



Z obowiązku wykonania testu – zarówno molekularnego, jak i antygenowego – zwolnione są dzieci 

poniżej szóstego roku życia. 

UWAGA: Obowiązek kwarantanny wprowadzony również w stosunku do załóg środków transportu 
i innego personelu pokładowego, w odniesieniu zarówno do transportu towarów, jak i osób. Ww. 
osoby zobowiązane są kolejno do: wypełnienia formularza lokalizacyjnego 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), a następnie – do czasu wyruszenia w drogę 
powrotną – do poddania się autoizolacji. 
 
OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKÓW I PASAŻERÓW  

Na przewoźnikach w spoczywa obowiązek weryfikacji faktu wypełnienia Europejskiego Cyfrowego 
Formularza Lokalizacji Pasażera przez każdego z pasażerów oraz pomiaru ich temperatury ciała, a 
także nakaz odmowy wpuszczenia na pokład osoby wykazującej symptomy chorobowe lub 
przedstawiającej niekompletną dokumentację. Konieczne jest zapewnienie na każdym etapie podróży 
możliwości utrzymania bezpiecznej odległości interpersonalnej rzędu co najmniej 1 metra (nie dotyczy 
osób współzamieszkujących) oraz 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 wypełnienia elektronicznego 
formularza lokalizacyjnego i przedstawienia przewoźnikowi lub ew. kontroli faktu zadośćuczynienia 
temu obowiązkowi. 

Wszystkie osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały na lub przejeżdżały przez terytorium 
któregokolwiek z państw listy D i E 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 (lista 
D i E). 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 (tj. nie w państwach z listy D i E). 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 grupy A, B lub C 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 (czyli państwie grupy D lub E). Chęć wpłynięcia do włoskiego portu podlega 
zgłoszeniu z co najmniej 24 h wyprzedzeniem. 


