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Forrás: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries  
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- Romániai külügyminisztérium általános ügyfélszolgálata: 

o http://www.mae.ro/node/51759 

o Telefon: +4021.320.20.20 

o COVID 19 vírussal kapcsolatos tájékoztató 

https://www.mae.ro/node/51917 

- Olaszországban működő nagykövetségek, konzulátusok elérhetőségei 

o http://roma.mae.ro  

o Telefon: 0040/21.431.2059  

- További, kiemelt esetenkénti irányadásért, tanácsokért forduljanak Hargita 

Megye Tanácsa munkaközösségéhez, illetve Borboly Csaba elnök úr honlapján 

található elérhetőségeken: 

o https://www.borbolycsaba.ro/ 
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DÁTUM INTÉZKEDÉSEK, ESEMÉNYEK, FONTOSABB HíREK 

2020.07.2020  Az elmúlt 24 órában 218 új megerősített esetet jelentettek koronavírussal 

kapcsolatos, és 3 halálesetet regisztráltak. 

 A koronavírus napi halálozási száma Olaszországban vasárnap 

rekordmagasságra, mindössze háromra esett vissza. A leginkább sújtott 

térségben, Lombardiaban egyáltalán nem volt halál.  

2020.07.17  Az elmúlt 24 órában 230 új megerősített esetet jelentettek koronavírussal 

kapcsolatos, és 20 halálesetet regisztráltak. 

 Vincenzo Spadafora sportminiszter elmondta, hogy a kormány azon dolgozik, 

hogy szeptemberben újból megnyissák az olasz stadionokat. 

 A koronavírus-járvány lehetőséget kínál az olasz maffiák számára, hogy 

kibővüljenek és gazdagabbá és erősebbé váljanak - mondta a pénteken a DIA 

nemzeti maffiaellenes nyomozó igazgatósága. 

 Olaszország azt akarja, hogy az Európai Unió kulcsfontosságú változtatások nélkül 

jóváhagyjon egy új, 750 milliárd euró értékű helyreállítási alapot, amelynek célja a 

koronavírus-válság által leginkább sújtott déli országok újjáépítése - mondta 

pénteken Roberto Gualtieri gazdasági miniszter. „Alapvető fontosságú, hogy a 

lehető leghamarabb befejezzük a behajtási alapról szóló EU-tárgyalásokat, 

lehetőleg már ebben az Európai Tanácsban” - mondta a Corriere della Sera olasz 

újságnak. 

2020.07.16  Az elmúlt 24 órában 161 új megerősített esetet jelentettek koronavírussal 

kapcsolatos, és 13 halálesetet regisztráltak. 

 Roberto Speranza egészségügyi miniszter csütörtökön betiltotta a légi, közúti és 

vasúti utazást Szerbiából, Montenegróból és Koszovóból Olaszországba a COVID-

válság miatt. A három ország felkerült a vírus miatt veszélyeztetett országok 

listájára. 

 A Legfelsőbb Egészségügyi Intézet (ISS) és a Nemzeti Statisztikai Ügynökség 

csütörtökön kiadott jelentése szerint a COVID-19 a SarsCov2 szempontjából 

pozitív emberek 89% -ának közvetlen halálának oka. A tanulmány az orvosok 4942 

SarsCov2-pozitív egyén halálos bejelentésein alapszik. 

2020.07.15  Az elmúlt 24 órában 114 új megerősített esetet jelentettek koronavírussal 

kapcsolatos, és 17 halálesetet regisztráltak 

 Roberto Speranza egészségügyi miniszter kedden szólította fel a szenátust, hogy 

ismertesse a kormány meghosszabbító rendeletét a koronavírus terjedésének 

július 31-ig történő korlátozásokat. 

 Az intézkedések magukban foglalják a kötelező arcmaszkokat viselni a 

tömegközlekedésben, üzletekben, állami hivatalokban, kórházakban és 

klinikákban, valamint olyan munkahelyeken, ahol az emberek nem lehetnek 

legalább egy méterre egymástól. A miniszter hozzátette, hogy a kormány még 

nem hozott döntést a koronavírus sürgősségi állapotának meghosszabbításáról, 
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azzal a beszélgetéssel összefüggésben, hogy ezt október végéig meghosszabbítják. 

2020.07.14  Az elmúlt 24 órában 169 új megerősített esetet jelentettek koronavírussal 

kapcsolatos, és 13 halálesetet regisztráltak. 

 Olaszország a koronavírus-járvány elleni küzdelem új sorozatát közelíti meg 

holnap, július 15-én. Új rendelettel Roberto Speranza olasz egészségügyi 

miniszter megalkotja az új szabályokat, amelyek a hónap végéig érvényesek 

lesznek. Ezzel párhuzamosan a kormány intézményi források szerint valószínűleg 

2020 október végéig meghosszabbítja az olaszországi vészhelyzetet. Pontosabban, 

az új korlátozások tartalmazzák a repülések felfüggesztését a fertőzés 

szempontjából problematikusnak tekintett 13 ország listájára és felé. Az 

országok Örményország, Bahrein, Banglades, Brazília, Bosznia-Hercegovina, Chile, 

Kuvait, Észak-Macedónia, Moldova, Omán, Panama, Peru és a Dominikai 

Köztársaság. Az olasz sajtó szerint a listát a következő napokban valószínűleg 

kibővítik, és olyan országokba is beleszámítanak, mint Mexikó. Ezenkívül az új 

rendelet a klubok, vásárok és kongresszusok bezárását július 31-ig 

meghosszabbítja 

2020.07.13  Az új megerősített esetek száma továbbra is növekszik. 

 Az észak-olaszországi kutatók és orvosok szerint a COVID-19 hosszú távú hatása 

még az enyhe fertőzésben szenvedő emberekre is sokkal rosszabb lehet, mint az 

eredetileg várták. Az ország legsúlyosabban érintett régiójának Lombardia 

korábbi koronavírus-betegeiben pszichózis, álmatlanság, vesebetegség, 

gerincfertőzések, krónikus fáradtság és mobilitási problémákat azonosítottak. 

 Feszültségek alakulnak ki a tengerparton, és a lombardiai turisták beszámoltak a 

megkülönböztetés eseteiről, mivel Olaszország első vakáció hétvége volt a 

koronavírus kitörésének kezdete óta. Lombardiai régióból származó Codogno 

lakosai azt állították, hogy az olaszországi másutt eltöltött nyaralási kísérletüket 

elutasították, miután kiderítették, hogy egy korábbi „vörös övezetből” utaznak. 

2020.07.10  Az elmúlt 24 órában 214 új megerősített esetet jelentettek koronavírussal 

kapcsolatos, és 12 halálesetet regisztráltak. 

 Olaszország megtiltotta a 13 országból érkező személyek belépését, amely 

szerint a túlzott mértékű covid-19 fertőzéseket mutatnak. Az olasz egészségügyi 

minisztérium által összeállított 13 nemzet listáján Örményország, Bahrein, 

Banglades, Brazília, Bosznia és Hercegovina, Chile, Kuvait, Észak-Macedónia, 

Moldova, Omán, Panama, Peru és Dominikai Köztársaság található. Az utazási 

tilalom mindenkit érint, aki ezen országokban tartózkodott vagy utazott át az 

elmúlt 14 nap során - mondta Roberto Speranza egészségügyi miniszter július 9-i 

nyilatkozatában. 

2020.07.09  Az elmúlt 24 órában 193 új megerősített esetet jelentettek koronavírussal 

kapcsolatos, és 15 halálesetet regisztráltak. 

 A koronavírus félelmet hagyott a gazdasági jövőre nézve az olaszok majdnem 68% 
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-ánál - mondta a CENSIS kutatócsoport csütörtökön. 

 Roberto Speranza egészségügyi miniszter szorgalmazta a fokozottabb 

koordinációt és a „szigorú óvintézkedéseket a schengeni és az EU-n kívüli 

térségekről érkezők számára”, amelyeket Stella Kyriakides európai egészségügyi 

és élelmiszerbiztonsági biztosnak és Jens Spahn német egészségügyi miniszternek 

küldött levélben megfogalmazta. 

 Olaszország a COVID-19 fertőzések esetleges újbóli kitörésének esetleges korai 

előrejelzésére tervezi a szennyvíz országos nyomon követését - mondta a Nemzeti 

Egészségügyi Intézet (ISS) szerdán. A szennyvíz-megfigyelő projekt elsősorban a 

prioritást élvező helyekre, például a turisztikai üdülőhelyekre összpontosít, a 

hónap kezdetén. Októberben kibővítik az összes olasz városra kiterjedő 

megfigyelőhálózattal. 

2020.07.08  Az elmúlt 24 órában 137 új megerősített esetet jelentettek koronavírussal 

kapcsolatos, és 30 halálesetet regisztráltak. 

 A COVID vészhelyzet még jobban egyesítette Olaszországot és Spanyolországot, 

mint korábban - mondta Giuseppe Conte a madridi szerdán, a Pedro Sanchez 

miniszterelnökkel tartott sajtótájékoztatón, amelyben egyetértett a spanyol 

miniszterelnök felhívásával, hogy a hónap végéig a helyreállítási alapal 

foglalkozzanak. 

 Kevesebb film lesz, és a társadalmi távolodást kényszerítik az idei Velencei 

Filmfesztiválon szeptember 2.12-től - mondták a szervezők kedden. 

2020.07.07  Az elmúlt 24 órában 208 új megerősített esetet jelentettek koronavírussal 

kapcsolatos, és 8 halálesetet regisztráltak. A napi halálesetek csökkenő 

tendenciája és az aktív fertőzések folyamatos csökkenése, amely májusban 

kezdődött, júliusban nyilvánvalóbbá vált.  

 Roberto Speranza egészségügyi miniszter kedden felfüggesztette a bangladesi 

járatokat, miután a szülőföldjükről érkezők által okozott tüske koronavírusos 

esetekben zajlott a római bangladesi közösség körében. Körülbelül 40 esetet 

fedeztek fel a római bangladesi közösségben. A járatokat egy hétig 

felfüggesztették, amelynek során a miniszter kijelentette, hogy új 

elővigyázatossági intézkedéseket fognak készíteni a schengeni és az EU-n kívüli 

érkezések vonatkozásában. 

 Az AGCOM olasz kommunikációs szabályozója kedden kijelentette, hogy az olasz 

hallgatók 12,7% -ának nem volt hozzáférése a távoktatáshoz a koronavírus 

lezárása során. 

2020.07.06  Hétvégén regisztráltak 961 új megerősített eseteket és 43 halálesetet. 

 A hétvégén több olasz régióban növekedett az új koronavírus-fertőzés száma - 

jelentette a La Botte sajtó. Luca Zaia, Veneto kormányzója óvatosságra szólít fel. A 

La Reppublica újság szerint 68 új esetet jelentettek Lombardia-ban. Emilia-

Romagnában és Lazioban is a szennyeződés aránya újra kezdett emelkedni. 
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Venetoban a vírus szaporodási aránya 0,43-ról 1,63-ra emelkedett. A régió 

kormányzója dühös: meg van győződve arról, hogy a terjedés újbóli bevezetése 

egyes emberek felelőtlen viselkedésének következménye. Az északkeleti 

olaszországi Veneto régió szigorúbb egészségügyi biztonsági intézkedéseket fog 

elfogadni a koronavírusfertőzések új felfutása után. 

 Az EU-n kívüli országokból Rómába érkező embereket meg kellene vizsgálni a 

Covid-19-re a Fiumicino repülőtéren, és a hatóságoknak biztosítaniuk kellene 

karanténintézkedéseket az új érkezők számára - mondta a Lazio regionális 

egészségügyi tanácsosa, Alessio D'Amato. 

2020.07.03  Az elmúlt 24 órában 201 új megerősített esetet jelentettek koronavírussal 

kapcsolatos, és 30 halálesetről számolt be Olaszország. 

 A szegény olaszok szignifikánsan nagyobb valószínűséggel halnak meg a 

koronavírusban, mint a magasabb jövedelmű csoportok. 

 Sem a tigrisszúnyog, sem a közönséges szúnyog nem képes a COVID-19 vírust 

terjeszteni - mondják a Magasabb Egészségügyi Intézet (ISS) kutatói által készített 

tanulmány előzetes eredményei. 

 Olaszország megsértette az EU szabályait, amikor engedélyezte a 

légitársaságoknak, hogy repülési utalványokat kínáljanak a koronavírus 

vészhelyzet során visszavont utazások visszatérítése helyett - mondja az Európai 

Bizottság. 

2020.07.02  Az elmúlt 24 órában 182 új megerősített esetet jelentettek koronavírussal 

kapcsolatos, és 21 halálesetről számolt be Olaszország. 

 Az olasz gazdaság február óta a világjárvány miatt több mint félmillió 

munkahelyet veszített el - mondta az ISTAT csütörtökön. 

 Roberto Speranza egészségügyi miniszter csütörtökön elmondta, hogy lehetséges, 

hogy Olaszországot sújtja a koronavírus második hulláma. "A tudományos 

közösség nem zárja ki azt" - mondta Speranza a RAI televíziónak. "Reméljük, hogy 

nem történik meg, de a kockázattal szembesülve meg kell őriznünk az 

elővigyázatossági szabályokat, azaz maszkokat kell használni, megakadályozni a 

tömeget és a kézmosás. "És meg kell erősítenünk a nemzeti egészségügyi 

szolgálatot." 

2020.07.01  Az elmúlt 24 órában 142 új megerősített esetet jelentettek koronavírussal 

kapcsolatos, és 23 halálesetről számolt be Olaszország. 

 Az „új szegények” száma Olaszországban 34% -kal nőtt a koronavírus járvány 

idején - mondta a Caritas katolikus jótékonysági szerdán. A Caritas szerint 

majdnem 450 000 embert segített a COVID vészhelyzet három legsúlyosabb 

hónapjában, március és május között. 

 A legtöbb EU-ország beleegyezett abba, hogy július 1-jén újból megnyitja külső 

határait 15 országból érkező látogatók számára - de Olaszország továbbra is 

fenntartja az utazási tilalmat. 
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2020.06.30  Az elmúlt 24 órában 126 új megerősített esetet jelentettek koronavírussal 

kapcsolatos, és 6 halálesetről számolt be Olaszország. 

 Az olasz La Scala színház a jövő héten újból megnyílik egy négy hónapos 

koronavírus leállítás után, négy koncert sorozattal, mielőtt a szokásos kapacitás 

egyharmadának megfelelő 600 fős hallgató lenne. 

 A kedden közzétett kutatások szerint az egyik olasz városban a Covid-19-el 

diagnosztizált emberek több mint 40%-ánál nem fordultak elő betegség jelei, 

jelezve, hogy a tünetmentes hordozók lehetnek a vírus jelentős terjesztői. A 

szerzők szerint kutatásaik azt mutatták, hogy mennyire fontos a tömegvizsgálat és 

a hordozók izolálása a víruscsoportok tárolásában. 

2020.06.29  A napi megerősített esetek száma továbbra is magas 

 Olaszország szombaton további nyolc új, koronavírussal kapcsolatos halálesetet 

jelentett - ez a legalacsonyabb napi emelkedés a március elején történt járvány 

kezdete óta. A napi halálozások rekordszintű száma azonban ellentétben áll az új 

klaszterekkel kapcsolatos hírekkel, amelyek nemrégiben alakultak ki az ország 

egész területén, északról délre. A hatóságokat és a szakértőket attól tartják, hogy 

a nyári szezon kezdete, amikor az olaszok hatalmas tömeggel utaznak 

nyaralóhelyekre, a fertőzés második hullámát válthatják ki.  A halálozások és a 

fertőzés arányának lassuló trendjét már két egymást követõ hónapban 

megerõsítették, ami azt mutatja, hogy a világjárvány legrosszabb része elmaradt. 

2020.06.26  Az elmúlt 24 órában 296 új megerősített esetet jelentettek koronavírussal 

kapcsolatos, és 38 halálesetről számolt be Olaszország. 

 Továbbra is érvényben vannak az intézkedések. 

2020.06.25  Az elmúlt 24 órában 577 új megerősített esetet jelentettek  

 Egy nemrégiben készült lombardiai olasz tanulmány megerősíti, hogy a Covid-19 

fertőzések nagy része tünetmentes, különösen a legfiatalabb személyeknél. 

 A német nemzetbiztonsági szervezet által megfigyelt 209 közül a Földközi-

tengeren menekültek közül, huszonnyolc bevándorló a Covid-19 pozitívnak 

bizonyult, akiket karanténba helyeztek egy szicíliai kikötőben lévő komppal, 

jelentette be Szicília régiójának elnöke Nello Musumeci. 

 A kilenc lehetséges COVID-19 oltást támogató CEPI globális egészségügyi csoport 

beleegyezett abba, hogy 100 millió injekciós üveget vásárol a Stevanato olasz 

gyógyszerüveggyártó részeként a koronavírus világjárvány elleni oltáskészletek 

biztosítása érdekében tett erőfeszítések részeként. 

 Az olaszországi bolognai raktárban új koronavírus-esetek alakultak ki, amelyeket 

Bartolini expressz futár használ, jelentette csütörtökön egy helyi újság. A társaság 

44 tünetmentes esetet fedezett fel - köztük két sofőrrel is, miután a raktárban 

dolgozó összes munkavállalót vizsgáltak, két koronavírusos eset diagnosztizálása 

után az alkalmazottak körében - mondta a Resto del Carlino napilap. 

2020.06.24  Az elmúlt 24 órában 113 új megerősített esetet jelentettek koronavírussal 
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kapcsolatos, és 18 halálesetről számolt be Olaszország. 

 Az adatok ma mutatják a legkevesebb fertőzést az elmúlt négy hónapban 

2020.06.23  Olaszországban a kerékpárértékesítés növekedése tapasztalható, mióta a 

kormány befejezte a koronavírus lezárását; az emberek elkerülik a 

tömegközlekedést, és reagálnak a kormány ösztönzésére a környezet javítása és 

kevesebb szennyezés érdekében  

 Az olasz egészségügyi hatóságok "óvatosságot" hívtak fel a múlt héten a Covid-19 

"átvitellel kapcsolatos figyelmeztető jelei" után, ideértve Rómát is: "A vírus 

terjedése továbbra is jelentős". 

 Egy olasz fertőző betegség orvosa szerint a koronavírus kevésbé veszélyes - és 

oltás nélkül önmagában eltűnhet. Dr. Matteo Bassetti, a San Martino kórház 

fertőző betegségek klinikájának vezetője szerint a vírus kevésbé hatásos, 

valószínűleg genetikai mutációk miatt - jelentette be a Sunday Telegraph. „Az a 

klinikai benyomásom, hogy a vírus súlyossága megváltozik” - mondta Bassetti a 

kivezetőnek. 

2020.06.22  Hétfőn 221 új megerősített esetet jelentettek koronavírussal kapcsolatos, és 23 

halálesetről számolt be Olaszország. 

 Az egészségügyi minisztérium, a Magasabb Egészségügyi Intézet (ISS) és a "Cabina 

di Regia" koordinációs testület által készített legfrissebb, az olaszországi 

koronavírus helyzetéről szóló, június 8–14-i időszakra vonatkozó 

monitoringjelentés pénteken azt mondta, hogy a koronavírus terjedése és annak 

olaszországi hatása pozitív volt, de vannak olyan figyelmeztető jelek, amelyek 

felszólítják a terjedés kockázatának csökkentéséhez szükséges intézkedések 

szigorú tiszteletben tartására, például az egyéni higiénia és a fizikai távolodás. 

 Olaszország, Írország, Finnország, Észtország és Franciaország szerepelnek a „zöld 

területek” listáján. Ezekből az országokból érkező embereknek nem kell 

otthonukban elszigetelni magukat, és a légi forgalom folytatható. A kivétel a 

tünetmentes személyekre vonatkozik, akik Romániába érkeznek a felsorolt 

államokból. 

2020.06.19  Az elmúlt 24 órában 331 új megerősített esetet jelentettek koronavírussal 

kapcsolatos, és 66 halálesetről számolt be Olaszország. 

 A koronavírus már decemberben volt jelen két észak-olaszországi nagyvárosban, 

több mint két hónappal az első eset kimutatása előtt, a szennyvíz vizsgálatával 

foglalkozó nemzeti egészségügyi intézet tanulmánya alapján. Ez arra utal, hogy a 

vírus Olaszországban jelent meg ugyanabban az időben, amikor először Kínában 

jelentették. A kutatók a Sars-CoV-2 genetikai nyomait fedezték fel - mivel a vírus 

hivatalosan is ismert - a szennyvízmintákban, amelyeket a tavalyi év végén 

Milánóban és Torinóban, valamint januárban Bolognában gyűjtöttek, mondta az 

ISS intézet 

2020.06.18  Az elmúlt 24 órában 328 új megerősített esetet jelentettek koronavírussal 
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kapcsolatos, és 43 halálesetről számolt be Olaszország. 

 Olaszország bemutatta egy új "ünnepi bónusz" rendszer részleteit, amely szerint 

az alacsony jövedelmű háztartások mindegyike akár 500 eurót (560 dollárt) kap az 

ország botrányos idegenforgalmi ágazatának visszaszerzéséhez. A kormány 

kijelentette, hogy 2,4 milliárd eurót különít el azon háztartások számára, amelyek 

évente kevesebb mint 40 000 eurót keresnek, hogy pénzügyi ösztönzést kapjanak 

az olaszországi nyaralásra, ahelyett, hogy külföldre menjenek. 

 Az olasz ápolási otthonokban, ahol a COVID-19 járvány feltételezhetően több ezer 

embert ölt meg, nem volt felszerelésük a személyzet vagy a lakosság védelméhez. 

Ezt a felmérést az ország legfontosabb egészségügyi szervezete végezte szerdán. 

2020.06.17  Az elmúlt 24 órában 210 új megerősített esetet jelentettek koronavírussal 

kapcsolatos, és 34 halálesetről számolt be Olaszország. 

 Giuseppe Conte olasz miniszterelnök kedden arra törekedett, hogy megnyugtassa 

Európát abban, hogy a közelgő koronavírus-helyreállítási alapokat okosan 

költenek a megbántott gazdaság fellendülésére, a két hónapos bántalmazás után. 

Az AFP-nek adott exkluzív interjúban az Európa harmadik legnagyobb gazdasága 

vezetője elmondta, hogy Olaszország részesedése az Európai Bizottság által 

jóváhagyott 750 milliárd eurós (845 milliárd dolláros) helyreállítási tervben lesz a 

lendület a régóta fennálló problémák megoldására otthon. 

 Három hónapos üres terek és sikátorok, valamint sodrott gondolíterek után 

Velence várja a turistákat 

 Az olasz vezetői engedélyek, amelyek karantén alatt lejártak vagy hamarosan 

lejárnak, 7 hónapig maradnak érvényben Olaszországban és az EU-n belül, 

megerősítette az olasz kormány. 

20020.06.16  Az olaszországi COVID-19 járvány halálozása kedden 34-re emelkedett, az előző 

nap 26-tal, a megerősített esetek száma csökken.  

 Egy olaszországi felmérés a koronavírus gyermekek lezárásának pszichológiai 

hatásáról számszerűsítette azt, hogy sok szülő megfigyelt, hogy a hetek során a 

gyerekek ingerlékenyebbek voltak, nehezen tudtak aludni, és a legfiatalabbak 

zavartan sírtak és fejlõdésükben visszamentek. 

2020.06.15  Olaszországban június 15-től kezdődik a tisztítás új szakasza. A mozik, a 

színházak, az éjszakai klubok, a koncertek és a szabadtéri központok befolyásolják. 

De minden régió diktálja a szabályait. Június 15-től kezdve a repülőgépek újra 

repülhetne az ülések teljes kitöltésével, de a nagy kézipoggyász továbbra is tilos. 

Mint a koronavírus egészségügyi válság többi szakaszában, az olasz régiók képesek 

adaptálni a nemzeti szabályokat. 
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 Olaszország vasárnap 44 újabb, koronavírussal kapcsolatos halálesetről számolt 

be, így az ország halálos áldozatainak száma 34 345 volt. A májusban 

nyilvántartott lassuló tendenciát június elején megerősítették, ami azt mutatja, 

hogy a világjárvány legrosszabb része elmaradt. Az egészségügyi hatóságok 

azonban továbbra is hangsúlyozzák, hogy a polgárok ne engedjék le az őröket, 

mivel félnek a fertőzések esetleges új hullámától. 

2020.06.12  Olaszország belép az új elszigetelési szakaszba, megkönnyítve a fennmaradó 

korlátozásokat. Giuseppe Conte miniszterelnök erre vonatkozó rendeletet írt alá 

csütörtök este, amely hétfőn lép hatályba. A tisztítás harmadik szakaszában 

szereplő szöveg szerint az amatőrök közötti „kontakt sport” újra 

engedélyezhető június 25-től. Ez magában foglalja a csapatsportokat, tehát a 

focit vagy a kosárlabdát a barátokkal.  

 A diszkók szabadban vagy zárt helyekben július 14-től kezdődhetnek újra. 

Meghatározták a múzeumok látogatásának módját is. A rendelet megerősíti az 

olaszországra belépő és a schengeni térségen kívüli országból érkező látogatók 

kötelező karanténját is. 

 Az elmúlt 24 órában az ország 53 halálesetet regisztrált 

2020.06.11  Az olasz észak-Bergamo államügyészség meghallgatja a kormányfőt, Giuseppe 

Conte-ot a Covid-19 járvány kezelésével kapcsolatos vizsgálat keretében, amely 

több mint 34 000 halált hagyott a félszigeten, az olasz hírügynökségek jelentették 

be. A bírók, akik elmentek Rómába Conte úr meghallgatására, meg akarják 

hallgatni Roberto Speranza egészségügyi és belügyminiszter, Luciana Lamorgese 

vallomásait is. 

 Az elmúlt 24 órában az ország 202 új megerősített esetet és 51 halál esetet 

regisztrált. 

2020.06.10  Olaszországban a mérleg stagnált. 24 órán belül (még az előző nap 65) további 

79 haláleset történt. Olaszország június 3-án nyitotta meg újra határait, és törölte 

az EU külföldiekre vonatkozó kötelező karantént. Az olaszok most szabadon 

mozoghatnak a régiók között. A teraszok, kávézók, üzletek és a legtöbb 

műemlékek újból megnyíltak, és június 15-én következnek a mozik és a 

szórakoztató helyeket. 

 Az új koronavírus áldozatainak családjai és rokonai 50 panaszt nyújtottak be az 

észak-olaszországi Bergamo ügyészségében. Ez az első ilyen jellegű jogi eljárás a 

félszigeten, ahol a járvány közel 34 000 embert ölt meg. 

2020.06.09  Olaszország további 270 megerősített koronavírus-esetet adott a hivatalos 

számához, ideértve további két tucat eset egy római kórházban, amelyet lezártak 
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a terjedés visszaszorítására. A római regionális egészségügyi hatóságok 24 új 

esetről számoltak be a San Raffaele Pisana kórházban, amely egy 298 ágyas klinika 

az olasz fővárosban, amely a neurológiai rehabilitációra és a Parkinson kutatására 

szakosodott. Az olasz polgári védelmi ügynökség szombaton további 72 vírussal 

fertőzött ember haláláról számolt be. 

 Megkezdődött Olaszországban annak a mobilalkalmazásnak a használata hétfőn, 

amely jelzi felhasználójának, ha olyan emberrel került kapcsolatba, akiről tudni, 

hogy koronavírus-fertőzött. Az Immuni nevű alkalmazás ingyenes. Használatát 

egyelőre négy  tartományban - a közép-olaszországi Abruzzóban és Marchéban, a 

gócpontok között számon tartott északkeleti Liguriában és a járványtól szinte 

teljesen mentes déli Pugliában - vezették be. Az alkalmazás június 15-étől egész 

Olaszországban elérhető lesz. 

2020.06.05  A firenzei Uffizi Galéria, az olasz leglátogatottabb múzeum három hónap 

elteltével nyílt meg újra. A galériába 450 embert engednek be. Ahogy az igazgató 

megemlítette, az új turistahullám csak 2021-ben várható. Két nappal ezelőtt a 

híres Vatikáni múzeumokat és a Sixtus-kápolnát nyitották meg Olaszországban. 

 Ha a koronavírus-járvány úgy tűnik, hogy ellenőrzés alatt áll Olaszországban, az 

ország most gazdasági következményekkel néz szembe. Rómának a második 

világháború óta a legsúlyosabb recesszióval kell szembenéznie. 

 Luigi Di Maio külügyminiszter és német képviselője, Heiko Maas, kétoldalú 

találkozót követően, úgy döntöttek hogy Olaszország és Németország közötti 

határok újra megnyílnak június 15-től. 

 Olaszországban 177 új visszaigazolt esetet regisztráltak, szinte fele Lombardiaban 

(84) 

 A régiók közötti utazás újbóli megnyitásával Olaszország belépett a Covid-19 

sürgősségi harmadik fázisban. Az olasz szállodáknak csak 40%-a va nyitva. És 

26,8% úgy döntött, hogy június folyamán zárva tart. 

2020.06.04  Olaszországban az esetek ismét csökkennek. Június 3-án, szerdán 24 órán belül 

(az előző napi 55-nél) 71 új halálesetről számoltak be, ekkor a járvány kezdete óta 

33 601 haláleset történt. A mai napig eddig 233 836 esetet erősítettek meg. 

Olaszország június 3-án nyitja meg újra határait, és törli az EU külföldiek számára 

a kötelező karantént. "Május 25-én azt terveztük, hogy újból megnyitják az 

edzőtermeket, uszodákat, sportközpontokat, tiszteletben tartva az egészségügyi 

protokollokat" - mondta az olasz miniszterelnök. "Június 15-től kezdve újra 

megnyílnak a színházak és a mozik, és gyermekeink számos szórakozási ajánlatot 

élvezhetnek". 
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 Franciaország, Németország, Olaszország és Hollandia megállapodott egy 

"szövetség" létrehozásáról, amelynek célja a Covid-19 elleni potenciális vakcina 

előállításának biztosítása Európában - jelentették be a holland hatóságok. 

2020.06.03  A járvány aránya Olaszországban 33 530 halálesetet ért el, az elmúlt 24 órában 55 

haláleset volt, és a fertőzött személyek száma meghaladta a 233 500 halálozást. 

 Az Olaszország által a Covid-19 elterjedésének megakadályozására választott 

kapcsolattartó alkalmazást 24 órán belül 500 000 ember töltötte le, és a nemzeti 

letöltések élvonalába helyezi - írta a Corriere della Sera szerdán. Az Immuni 

alkalmazást a Bending Spoons cég fejlesztette ki Milánóban (észak). Az orvosi 

központ támogatásával jött létre, és az olasz kormány szerint megfelel az Európai 

Unió szabályainak. Ez alapja a bluetooth technológia, és nem a földrajzi 

helymeghatározás. Mindenki ingyenesen letöltheti, és ellenőrzése alatt tarthatja 

személyes adatait, amelyek nem hagyják el a felhasználó telefonját. Ha egy 

személy, aki az alkalmazást használja, rájön hogy pozitív a Covid-19 

vonatkozásában, akkor ő küldi el adatait az időben visszatérő szervernek annak 

érdekében, hogy bluetoothon keresztül megtalálja kapcsolatait, és figyelmeztesse 

azokat, akikkel az adott személy kapcsolatba léphet. 

2020.06.02  Olaszországban a fertőzöttek száma csökken. Június 1-jén, hétfőn további 60 

ember halt meg 24 óra alatt (az előző nap 75), így a járvány kezdete óta a halálos 

áldozatok száma összesen 33 475. A nyilvántartott esetek száma összesen 233 

197.  

 Olaszország június 3-án újból megnyitja határait, és megszünteti az EU-ból 

származó külföldiek kötelező karanténját. Giuseppe Conte olasz miniszterelnök 

az olasz nemzeti napot jelölte meg az állampolgárok felhívására, hogy 

működjenek együtt az ország újjáélesztésében, mivel kormánya arra készül, hogy 

szerdától megszünteti a belföldi utazásokra vonatkozó korlátozásokat. 

 "Május 25-én a gimnáziumok, uszodák, sportközpontok újbóli megnyitását 

terveztük, a biztonsági protokollok tiszteletben tartásával" - mondta az olasz 

miniszterelnök. "Június 15-től a színházak és a mozik újra megnyílnak, és 

gyermekeink különféle szabadidős lehetőségeket vehetnek igénybe." 

2020.05.29  Halálos fenyegetéseket is kapnak a koronavírus-járvány kezelésében részt vevő 

politikusok – öt tartomány kormányzója a helyhatósági választások előre hozását 

sürgeti.  

 Olaszország több mint 150 000 gyógyultakot regisztrált. 

 Az olasz központi bank elnöke szigorú figyelmeztetést küldött az országnak, hogy 

nem fogadhat el támogatást Európának többi részéből anélkül, hogy a gazdaság 
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komoly átalakítását elvégezné. Kevesebb, mint egy órával azután, hogy az adatok 

azt mutatták, hogy a gazdaság még mélyebb visszaesésben van, mint az eredetileg 

becsülték, Ignazio Visco a központi bank Rómában tartott éves ülésén kijelentette, 

hogy az Európai Unió hozzájárulása a koronavírus lezáródása által kiváltott 

recesszió leküzdéséhez nem lehet „mentes díj." Ő szorgalmazta az ország „átfogó 

reformcsomagjának” kidolgozását. 

2020.05.28  Újra emelkedett az áldozatok száma Olaszországban. Olaszországban a 

koronavírus-járvány áldozatainak száma túllépte a 33 ezret. Száztizenheten haltak 

meg az egy nappal ezelőtti 78-hoz képest, így az áldozatok száma mostanra elérte 

a 33 072-t. Az áldozatok száma majdnem három hónap után vasárnap esett 

először száz alá, azóta folyamatosan csökkent, most viszont ismét emelkedett. Az 

aktív fertőzöttek száma 50 966-ra csökkent. Közülük 84 százalék házi karanténban 

tartózkodik, 505-re csökkent az intenzív osztályokon kezeltek száma. A gyógyultak 

száma túllépte a 147 ezret, írja az MTI. A diagnosztizált fertőzöttek száma 

Olaszországban elérte a 231 139 főt. Összesen 584 fertőzöttet diagnosztizáltak az 

egész országban, az egy nappal korábbi 397-hez képest.  Az újonnan diagnosztizált 

fertőzöttekből 384-et Lombardiában regisztrálták, a 117 áldozatból a 

tartományban 58-an haltak meg. A római kormánynak június 3-ig kell 

bejelentenie, mely tartományok között engedélyezi a mozgást. Sajtóértesülések 

szerint Lombardia, Piemont, valamint más északi régiók esetében 

meghosszabbíthatják a karanténintézkedéseket, vagyis az itt élők továbbra sem 

léphetnek át más tartományokba. Szardínia és Szicília kormányzója „egészségügyi 

útlevelet”, vagyis vírustesztet szorgalmaz a szigetekre érkezők számára. Ezt 

Pierpaolo Sileri egészségügyi miniszterhelyettes „ambiciózus, de 

keresztülvihetetlen” tervnek nevezte. 

 A koronavírus-járvány miatt három hónapig zárva volt a Vezúv lábánál fekvő 

olasz romváros. A járvány enyhülésével a régészeti parkot újra megnyitották, de a 

látogatóknak itt is szigorú szabályokat kell betartaniuk. Kötelező a szájmaszk és a 

távolságtartás. Egyszerre csak 40 főt engednek be, viszont a jegy most csak 5 

euróba kerül. Külföldiek még nem látogathatnak el Pompeii-be, de az olasz 

turisták már a nyitás napján szép számmal érkeztek. 

2020.05.27  2020. május 26-ig az olaszországi koronavírus (COVID-19) esetek száma 

megközelítőleg 231 ezer volt, ebből 53 ezer aktív eset volt. Ezen túlmenően a 

vírus megfertőződése után gyógyultak vagy kórházból mentek el 145 ezer ember, 

míg az elhunytok száma elérte a 33 ezret. 2020. március 19-ig az olaszországi 

koronavírus-halálesetek száma meghaladta a Kínában regisztrált számot. 

 A klasszikus énekes, Andrea Bocelli azt mondta, hogy nem fedte fel, hogy 

hamarosan beteg, hogy "ne szükségtelenül riasztja" rajongóit, és megóvja családja 
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magánéletét. Bocelli elhatározta, hogy ezt most felfedi, mert vért ad, hogy részt 

vegyen egy klinikai vizsgálatban a Covid-19 gyógyítására. 

2020.05.25  Jelentősen lelassult a járvány Olaszországban.  Mindössze 300 az új fertőzöttek 

száma Olaszországban hétfőn - közölte az olasz polgári védelmi hatóság. Ez 

jelentős csökkenés a vasárnapi 531 után. A napi halálozás valamelyest nőtt, a 

vasárnapi 50-ről 92-re – írja a Reuters. Az összesítés ugyanakkor nem tartalmazza 

Lombardia régió – ami a leginkább fertőzött területnek számít az országban – 

vasárnapi haláleseteinek a számát technikai problémák miatt. 

 Az olaszországi Genovában tilos napozni az újranyitott strandokon, de sportolni 

és úszni lehet. A strandokat parcellákra osztják majd fel, és azok, akik nem tartják 

be a kötelező távolságot, pénzbüntetést kapnak. 

 Újra láthatók Olaszország kulturális kincsei. Olaszországban fokozatosan 

megnyitják a több mint két hónapja zárva lévő műemlékeket. A campaniai 

Paestum az első régészeti lelőhely, amely már látogatható. Az UNESCO 

Világörökség részeként elismert görög romváros megelőzte sorban a Colosseumot 

és Pompeiit, amelyek a jövő héttől várják a turistákat. Paestumban egyirányú 

útvonalakat jelöltek ki a látogatóknak. "A hétvégére jöttem. Kihasználtam az 

alkalmat, hogy a diákjaimat virtuális kirándulásra vigyem az okostelefonom 

segítségével. Azokat, akiket mostanában csak távoktatásban taníthattam. Mind 

bekapcsolódtak, nagyon tetszett nekik Paestum” – meséli egy tanárnő.  

 A Vatikáni Múzeumokat a tervek szerint június elsején nyitják meg. A 

látogatóknak megmérik a testhőmérsékletét a bejáratnál, és kötelező lesz 

maszkot viselniük. A jegyeket előre meg kell váltani, hogy a pénztáraknál ne 

legyen tömeg.  

 Az olasz kormány június 3-tól megnyitja az ország határait, hogy fellendítse a 

turizmust. 

 Hatvanezer önkéntes ellenőrizheti Olaszországban a védőtávtartást. 

Olaszországban a regionális ügyek minisztériuma azt tervezi, hogy 60 ezer 

önkéntes fogja ellenőrzi majd a koronavírus-járvány terjedése ellen előírt 

személyes távolságtartást, a szabályszegőket pedig meggyőzi annak betartásáról. 

Az elképzelést hétfőn jelentette be Francesco Boccia, a regionális ügyek 

minisztere. A tervezet szerint az önkéntesek kék mellényt viselnek majd, 

„fegyverzetük pedig a szóbeli meggyőzés és a mosollyal kísért kedvesség lesz.” Az 

utcákon és a tereken kívül strandokon, a tengerparton, bárokban és egyéb 

helyeken is ügyelnek majd a biztonságos távolságtartásra. A feladatra bárki 

jelentkezhet, de felvételi előnyt élveznek a munkanélküliek és a segélyre 

szorultak. Helyi értesülés szerint azonban várhatóan nem lesz túl nagy sikere a 
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toborzásnak, mivel az önkéntes szolgálatért nem fizet az állam, és a kormányon 

belül is felmerültek kifogások az elképzelés ellen. 

2020.05.22  Egy Banksy-kiállítással nyitott ki újra a Genova egyik leghíresebb kulturális 

központjának otthont adó Dózsepalota. Az intézmény az elmúlt hónapokban zárva 

tartott, az olaszországi enyhítések miatt azonban ismét fogadhat látogatókat. "Ez 

egy kihívás volt számunkra, de közben nagy örömöt is okozott, hogy újra 

megnyithattunk, és hogy kiderült, lehetséges biztonságos körülmények között 

élvezni a kultúrát. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt sikerült biztosítani" - 

mondta a központ szóvivője, Elvira Bonfanti. Az óvintézkedések egyelőre nagyon 

szigorúak. Óránként legfeljebb hatvan embert engednek be a kiállításra. 

Mindenkinek megmérik a testhőmérsékletét a bejáratnál, bent pedig szigorú 

útvonalat kell követnie a látogatóknak. Aki viszont vállalja a kellemetlenségeket, 

az a világhírű utcai művész több mint száz alkotását nézheti meg a múzeumban.   

 Egyetlen tartományt kivéve egész Olaszországban egy alá süllyedt a 

fertőzőképességet mutató reprodukciós ráta a közegészségügyi hivatal (Iss) 

május 22-i adatai szerint, miközben az olasz társadalombiztosítási intézet úgy 

számolta, a korábban közölt adatoknál jóval többen haltak meg a Covid-19 

fertőzésben. Silvio Brusaferro az Iss elnöke közölte, a vírus reprodukciós rátája 

már csak az északi Valle d'Aostában mutat egynél magasabb értéket. Ám a vírus 

azonban továbbra is közöttünk van - hangsúlyozta, megjegyezve, hogy a 

fertőzésterjedés megfékezéséhez mindenekelőtt az óvintézkedések több hetes 

betartása vezetett.  

2020.05.21  Olasz miniszterelnök: Az olaszok nyaraljanak Olaszországban. Olaszországi 

vakációzásra szólította fel az olaszokat Giuseppe Conte kormányfő a 

járványkorlátozások enyhítése után eltelt első négy napot értékelő beszédében a 

római parlamentben csütörtökön. Giuseppe Conte kijelentette, arra kéri az 

olaszokat, Olaszországban töltsék az idei nyári szabadságukat, mivel így 

hozzájárulhatnak a gazdaság fellendítéséhez. Emlékeztetett, hogy Olaszország 

június 3-tól megnyitja külső határait az EU-tagállamaiből érkezők előtt: 

“lehetséges lesz Európába utazni, valamint más európai országokból 

Olaszországba, de Olaszország még nem számít annyira vonzó célállomásnak, mint 

korábban”. Ezért a kormányfő felszólította az olaszokat, “fedezzék fel ismét 

városaikait, országuk szépségeit.” Hangsúlyozta, hogy szabad téren továbbra is 

kötelező a társadalmi távolságtartás betartása, valamint a szájmaszk viselete. “Ez 

még nem a partik, az utcai bulizások, csoportos események ideje” – 

figyelmeztetett, miután a május 18-i újranyitás első napjaiban több városban is a 

rendőrségnek kellett oszlatnia az utcákat, a tereket, a vendéglátó helyek teraszait 

nagy csoportokban ellepő embereket. A vendéglátási, idegenforgalmi és 

szolgáltatói vállalkozásokat tömörítő Confesercenti üdvözölte Giuseppe Conte 
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szavait a belföldi turizmus ösztönzéséről. 

 A szervezet becslése szerint február végétől mintegy 20 milliárd eurót veszítettek 

az olaszországi szállodák, éttermek, személyszállítás és kereskedelem. A 

legnagyobb veszteség a vendéglátást érte az utóbbi három hónapban elmaradt 81 

millió olasz és külföldi vendég kiesése miatt. 

 Nápolyban az idegenforgalmi dolgozók tüntettek támogatást sürgetve. 

Hasonlóképpen az adriai Pescarában, ahol a turizmusban dolgozók azt skandálták, 

segítség nélkül nem élik túl a járványválságot. 

 Luca Zaia, Veneto tartomány kormányzója csütörtöki sajtótájékoztatóján 

felvetette, hogy “egészségügyi schengeni övezetet” hozzanak létre, közösen 

tesztelve az egyik tagállamból a másikba utazó turistákat. Kijelentette, a római 

külügyminisztériumnak meg kell akadályoznia, hogy Németországból és 

Ausztriából “folyosókon” vigyék a turistákat Horvárországba Olaszország helyett.  

 Giuseppe Conte parlamenti felszólalását követően a kormánypárti Öt Csillag 

Mozgalom (M5S) és az ellenzéki Liga képviselőinek vitája a tettlegességig fajult, 

miután az M5S bírálta a Liga kormányzói vezette északolasz tartományok 

járványügyi politikáját. 

 Olasz járványkórház vezetője: Bűncselekményt követ el, aki szájmaszk nélkül 

megy tömegbe. Helyeselte a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások 

fokozatos felszámolását, a határok újranyitását Francesco Vaia olasz 

orvosprofesszor, a fertőző betegségekre szakosodott római Spallanzani kórház 

igazgatója a nemzetközi sajtónak, benne az MTI-nek adott közösségi interjúban 

csütörtökön. Francesco Vaia kijelentette, támogatja a korlátozások enyhítését a 

mindennapi életbe való fokozatos visszatéréssel. Mindent újra kell nyitni, 

lehetetlenség az egész világot karanténba helyezni, az élet befagyasztása 

haszontalan, mivel nem szolgálja a járvány megállítását- hangoztatta. Hozzátette, 

egyetért a határok megnyitásával, ha az eddig követett óvintézkedéseket 

országok és egyének továbbra is szigorúan betartják. 

2020.05.20  Olasz újranyitás romló adatokkal. Nőtt a regisztrált koronavírus-fertőzöttek és a 

járvány következtében elhunytak száma Olaszországban kedden az előző napi 

adatokhoz képest. A hétfői 451 fertőzött után kedden 813-at diagnosztizáltak – 

csak Lombardiában több mint a felét, 462-t. Annak, hogy a regisztrált új 

fertőzöttek száma közel a duplájára nőtt az is oka, hogy a 24 órával korábbihoz 

képest (34 ezer) közel kétszer annyi (63 ezer) tesztet végeztek.  

 A járvány áldozatainak száma kedden 162-vel emelkedett, és összességében 

meghaladja a 32 ezret. A lazító intézkedések értelmében hétfőn kinyitott jó 
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néhány üzlet, vendéglátóhely, fodrászat, szépségszalon, valamint hotelek, 

strandok, múzeumok, templomok, így újra látogatható az UNESCO Világörökség 

részeként elismert Salerno megyei romváros is. A Paestum Archeológiai Park 

igazgatója kevés bevételre és csak lassú gazdasági visszarendeződésre számít. 

Gabriel Zuchtriegel azt mondta, a belföldi turizmus fellendítésén dolgoznak, és 

újrakezdik a múzeum társadalmi küldetésével kapcsolatos összes projektet. Ennek 

keretében például külön programokat, vezetett látogatásokat tartanak autista 

gyerekeknek.  

 A turizmus visszaesése az egész országban jelentős. Szardíniánidén 70%-kal 

kevesebb külföldire és 59%-kal kevesebb olasz vendégre, összességében 9 és fél 

millióval kevesebb látogatóra számítanak.  

 Indulhat az uniós munkahelyvédelmi alap. Az Európai Tanácsban elfogadták az 

EU munkahelyvédelmi programját. A SURE névre keresztelt alap százmilliárd euró 

értékben nyújthat hitelt kedvező feltételekkel a tagállamoknak.  Azok pedig 

rövidtávú munkahelymegtartó-programokra fordíthatják a pénzt. A válság kezdete 

óta Európában negyvenmillió ember kért ilyen rövidtávú bérkiegészítő 

támogatást. Franciaországban az alkalmazottak közel fele igényelte ezt.  

 A mechanizmus lényege: az állam egy átmenti időszakban támogatja azokat a 

bevételkieséssel küzdő cégeket, amelyek cserébe nem bocsájtják el a dolgozókat.  

"Ha nem lesz szolidaritás a pénzügyekben az összes ország részvételével, akkor 

néhány ország egyszerűen lemarad, ez pedig versenyhelyzetet teremt a dolgozók 

között. Úgy gondoljuk, az alkalmazottaknak össze kell tartaniuk egy jó szociális 

rendszerben. Nekünk a SURE program a kezdetet jelenti a szociális Európa felé 

vezető úton, nem pedig a folyamat végét" - mondta egy szakszervezeti vezető, 

Miranda Ulens.  

 Az Olaszországhoz hasonlóan eladósodott tagok így olcsó kölcsönhöz juthatnak. 

"Olaszországnak nagyon előnyös innen kölcsönöznie 15-20 milliárd eurót, hiszen 

ez egy fenntartható kamatozású hitel, amivel csökkenteni tudjuk a kamatainkat 

a piaci feltételekhez képest. Ha Olaszország fenntartható módon vesz fel hitelt, 

az mindenkinek jó, beleértve az Európai Központi Bankot is " - mondta egy olasz 

EP-képviselő, Andrea Cozzolino. A pénzügyi alap június elején kezd majd 

működni, ha minden tagállam megtette a garanciavállalását, és 2022 végéig 

lesznek elérhetőek a forrásai. 

2020.05.19  Olaszország június 3-ától megnyitja határait az Európai Unió, illetve a Schengen-

övezet állampolgárai előtt, miután a római kormány szombat hajnalban kiadta a 

határozatát. A határozat értelmében, a júniusi nyitást követően, az Európai Unió, 

illetve a Schengen-övezet állampolgárainak az Olaszországba való belépés után 

karanténba sem kell vonulniuk, és nem kell igazolniuk, hogy mentesek a 
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koronavírustól. De más országokból továbbra is tilos lesz majd belépni 

Olaszországba. Az olaszországi korlátozások egész idáig a legszigorúbbak közé 

tartoztak, egyebek között csak kivételes esetekben lehetett az országból ki, illetve 

az országba belépni. Itáliát érintette először a legsúlyosabban a járvány 

Európában, és elsőként vezette be a szigorú kijárási korlátozásokat is a 

kontinensen. A szombat hajnali határozat értelmében június 3-tól válik teljesen 

szabaddá a mozgás országon belül is. Egyes tartományok szerették volna, ha ez 

előbb megtörténik, de Giuseppe Conte miniszterelnök nem engedett ennek a 

nyomásnak, elkerülendő a járvány egy második hullámát. Egy korábbi döntés 

értelmében május 18-án újraindult a kereskedelem, a vendéglátás, újranyitottak a 

templomok, a múzeumok és a strandok is. A szigorú higiéniai és távolságtartási 

szabályokat azonban továbbra is be kell tartani. A májusi időponttól a 

tartományokon belüli szabad mozgás is engedélyezett. 

 Ferenc pápa május 18-án megtartotta első nyilvános miséjét a karantén 

bevezetése óta. A szentmisére a Szent Péter-bazilikában került sor II. János Pál 

születésének 100. évfordulója alkalmából. A hírt a Radio Szvoboda közölte. A 

bazilika közel 70 napig volt zárva. A szentmisén körülbelül 30 ember vett részt, 

mindannyian betartották az egymás közötti előírt távolságot. Május 18-án egész 

Olaszország területén megnyíltak a templomok a hívek előtt. A szolgálat alatt 

mindenki maszkot kell viseljen és be kell tartsa a távolságot. Az országban 

ezenkívül a fodrászatok, éttermek és bárok is megnyitottak. 

 Olaszországban rekordalacsonyra csökkent a halottak száma. Kilencvenkilenccel 

emelkedett a halottak egy nap alatti száma Olaszországban a polgári védelem 

hétfő esti adatai szerint. A kijárási korlátozások oldásának első napján az újonnan 

diagnosztizált fertőzöttek száma is ötszáz alatt maradt. A halottak száma száz alá 

süllyedt a korábbi 153-ról: az áldozatok egy nap alatt száma utoljára március 9-én 

volt száz alatt, akkor 97-en haltak meg egy nap alatt. A halottak száma 

Olaszországban elérte a 32 007-t. Az aktív fertőzöttek száma több mint 

ezerhétszázzal csökkent, majdnem ugyanannyival mint egy nappal korábban, és 

elérte a 66 553-t. Közülük valamivel több mint tízezren vannak kórházban. Egy 

nap alatt – a halottakat is számolva – az egész országban 451 fertőzöttet szűrtek, 

ami március 2. óta a legalacsonyabbnak számít. A gyógyultak száma túllépte a 127 

ezret. A gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek 

száma elérte a 225 886-t. A gócpont Lombardiában 24-gyel emelkedett a halottak 

száma, a korábbi 69után. A diagnosztizált fertőzöttek száma 175-tel a korábbi 

399-hez képest. A húsz olasz tartományból ötből nem jelentettek új halálesetet, 

és négy tartományban nem regisztráltak új beteget sem.  

 Több mint két hónap után az olaszok hétfőn hagyhatták el először lakóhelyüket 

engedély nélkül. A városok utcái óráról órára megteltek emberekkel, a római 
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metrómegállókban kilométeres sorok álltak, mivel egyszerre csak meghatározott 

számú utast engednek belépni. A szájmaszk viselete kötelező, de a felszólítások 

ellenére nem mindenki hordja. A korábbi gócpontnak számító Bergamo 

polgármestere felelősségteljes magatartásra szólította fel a lakosokat, miután 

elözönlötték a sétálóutcákat egymás közötti távolságtartás nélkül. 

 Két hónap után visszatért a "dolce vita" Milánóba. A kijárási korlátozások 

feloldását követően benépesültek az utcák, újranyitottak az üzletek, bárok. A 

koronavírus-járvány által egyik leginkább sújtott nagyváros lakói ismét 

találkozhatnak rokonaikkal, barátaikkal - bár a távolságtartás szabálya még 

érvényben van. Tudósítónk beleízlelt a visszakapott szabadságba. "Olaszország a 

korlátozások feloldásának 3. szakaszába lépett. Két hónap után először , végre 

fodrász kezeire bízhatom a séróm. Legutóbb a bátyám bíbelődött el vele. 

Képességeihez mérten ügyesen megoldotta, de most egy profira van szükségem. 

Remélem, nem kell sokáig várnom.....itt is vagyunk, rajta! Le kell vennem a 

maszkot, ami zavarná a művészt a munkában. A távolságtartás szabályát itt 

szigorúan veszik. Csak az lehet bent, akit éppen nyírnak, a többieknek kint kell 

várakozniuk. Kihelyeztek egy kézfertőtlenítőt is az ügyfeleknek, akik legalább egy 

méterre helyezkednek el egymástól. Mázlim van ám, mert nem kellett sokat 

várnom... ...éppen a via Borsererén sétálok a milánói Isola negyedben. Ez a 

legkedveltebb környék a meló utáni lazításra. A helyiek általában ide járnak 

munka után lecsúsztatni egy kortyot a torkukon. Ám, kevesebben vannak, mint 

amire ma este számítottam. Még több kisbolt, és étterem is zárva, vagy csupán 

elvitelre szolgál ki. Ennek az az oka, hogy nem tudták még beszerezni a teljes 

előírt felszerelést az újranyitáshoz. Rendkívül felelősségteljes magatartás.... .... 

azért csak sikerült egy korsó sört rendelnem. Igyunk arra, hogy eljött az idő, 

amikor ismét normális életet élhetünk!" 

2020.05.18  Újra kinyitott a vatikáni Szent Péter-bazilika a látogatók előtt. Két hónap szünet 

után hétfő reggel megnyitotta kapuit a vatikáni Szent Péter-bazilika. 

Olaszországban a koronavírus-járvány lassítását célzó intézkedések lazításával a 

templomok újra tarthatnak miséket a híveknek. A templomokat előtte alaposan 

fertőtlenítették. Ferenc pápa az elmúlt hónapokban szintén tartotta a távolságot,  

a miséit online közvetítették a vatikáni rezidenciájából. A katolikus egyházfő 

egyelőre még nem megy emberek közé. Ferenc pápa hétfőn magánmisét tart II. 

János Pál pápa sírjánál, amit élőben közvetítenek. A Vatikán igyekszik 

megakadályozni, hogy nagy tömegek gyűljenek össze, hiszen a koronavírus-

járványnak még nincs vége.  

 Hétfő reggeltől további korlátozásokat is feloldottak Olaszországban. Az 

éttermek és a kávézók mellett újra kinyithattak a fodrászatok és számos üzlet is. A 

vevőknek ugyanakkor továbbra is be kell tartaniuk a biztonsági előírásokat: az 
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arcmaszk és a kesztyű viselése a legtöbb helyen kötelező. Az országon belüli, 

régiók közötti utazást azonban továbbra is korlátozzák, egészen június 3-áig. 

 Több mint két hónapnyi karantén után hétfőn újraindul az élet Olaszországban. 

A kereskedelmi egységek, a vendéglátóhelyek, a szállodák, a piacok, a játszóterek, 

a strandok, a múzeumok és a templomok is megnyílnak. A kormányfő szerint az 

ország társadalma és gazdasága nem várhat tovább. „Kockázatos a dolog, de ezt el 

kell fogadnunk, különben soha nem fogunk újranyitni, várhatunk a védőoltás 

kifejlesztéséig és legyártásáig. Ezt nem engedhetjük meg magunknak" - 

nyilatkozta Giuseppe Conte, majd hozzátette: a járványgörbét sikerült laposítani, 

a kórházak intenzív osztályain növelték az ágyszámot, és működőképes 

egészségügyi ellenőrzési rendszert léptettek életbe. Mindez lehetővé teszi az 

újraindulást, de folyamatosan figyelni fogják a helyzet alakulását, és szükség 

esetén a korlátozások azonnali visszaállítását rendelik el. Az utazás egyelőre még 

csak a tartományokon belül engedélyezett, de a tervek szerint június 3-ától 

külföldi turisták is érkezhetnek az országba, karanténkötelezettség nélkül. Conte 

elmondta: erre a az idegenforgalom talpraállítása miatt van szükség. 

 A francia belügyminiszter nem örül az olasz nyitásnak: „Alapvető fontosságú, 

hogy összehangoljuk a döntéseket európai szinten, különösen a Schengeni-

övezetben. Ma ez még nem valósul meg. Spanyolország, majd Olaszország 

egyoldalú döntése nem könnyíti meg az együttműködést" - mondta Cristophe 

Castaner. Az olaszok közül sokan úgy érzik, hogy az Európai Unió cserbenhagyta 

őket a járvány kezdetén. Egy áprilisi felmérés alapján a kilépést támogatók aránya 

26-ról 42 százalékra emelkedett. 

 Olaszország június 3-ától megnyitja határait az Európai Unió, illetve a Schengen-

övezet állampolgárai előtt a római kormány szombat hajnali határozata 

értelmében, a koronavírus-járvány miatti korlátozások feloldásának újabb 

állomásaként. A szóban forgó országok állampolgárainak az Olaszországba való 

belépés után karanténba sem kell vonulniuk, és nem kell igazolniuk, hogy 

mentesek a koronavírustól. Más országokból ugyanakkor továbbra is tilos lesz 

majd belépni Olaszországba. Az olaszországi korlátozások a legszigorúbbak közé 

tartoztak, egyebek között csak kivételes esetekben lehetett az országból ki,  illetve 

az országba belépni. Olaszországot érintette először a legsúlyosabban a járvány 

Európában, és elsőként vezette be a szigorú kijárási korlátozásokat is a 

kontinensen. 

2020.05.15  Nem szeretnék a helyiek, hogy a járvány után ismét elárasszák a turisták 

Velencét. Senki se gondolta volna, hogy néhány hónappal évezredes története 

egyik legnagyobb áradása után, Velencének ismét óriási kihívással kell 

szembenéznie. Mégsem szomorkodik mindenki. Bár a vendéglátósok a tönk 
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szélére sodródtak, a helyiek örülnek, hogy végre visszakapták városukat és nem 

kell turistacsoportokon átverekedniük magukat, ha leugranak a közértbe. Persze a 

járványszabályok itt is megkerülhetetlenek. Az olasz Barnaba egészen egyedülálló 

módját választotta a társasági távolságtartásnak. Még bevásárolni is 

motorcsónakjával jár a szűk lagúnákon. - Felfedeztem egy teljesen új Velencét, 

még sohase láttam ilyennek. Remélem a vészhelyzet után a városvezetés 

megtalálja az arany középutat. Azt szeretném, hogy ne legyen ennyire üres, de 

azért túlzsúfolt se - magyarázta reménykedve. 

https://hu.euronews.com/2020/05/15/nem-szeretnek-a-helyiek-hogy-a-jarvany-

utan-ismet-elarasszak-a-turistak-velencet  

 Ismét emelkedett a halottak száma Olaszországban. A vezetőknek hétfőig kell 

dönteniük, mely térségek állnak készen a hétfői újranyitásra. 272-vel emelkedett a 

koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma Olaszországban, ezzel elérte a 31 

368-at. A gócpontnak számító Lombardiában ismét megugrott az egy nap alatt 

diagnosztizált fertőzöttek száma is. Az aktív fertőzöttek száma 2017-tel csökkent a 

korábbi több mint 2800 után, és elérte a 76 440-et. A betegekből valamivel több 

mint 11 ezren vannak még kórházban, 855-re csökkent az intenzív osztályokon 

kezeltek száma. Ami a részletese adatokat illeti: Lombardiában 522-vel 

emelkedett a kiszűrt fertőzöttek száma a korábbi 394-hez képest. A halottak 

száma 111-gyel emelkedett az egy nappal ezelőtti 69 után. Milánó területén egy 

nap alatt 169 fertőzöttet diagnosztizáltak a korábbi 105-höz képest, Brescia 

városában 106-ot a szerdai 94-hez képest. Lombardiában egy nap alatt 14 ezer 

vírustesztet végeztek el, huszonnégy órával korábban pedig 10 ezret.  

 A kormány, az egészségügyi hatóságok és a tartományok vezetőinek hétfőig kell 

dönteniük arról, mely térségek állnak készen a május 18-i újraindulásra, vagyis a 

kereskedelem és vendéglátás teljes megnyitására, és hol szükséges lassabban 

enyhíteni az óvintézkedéseket. Olaszországban május 4-től indították újra a 

termelést, fokozatosan majdnem négymillió dolgozó tér vissza munkahelyére, de 

az azóta eltelt tíz napban a járványgörbe nem mutatott jelentős változást.  

2020.05.14  Az olasz áldozatok száma túllépte a 31 ezret. Egy nap alatt ismét majdnem 

kétszázzal emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma 

Olaszországban a polgári védelem szerda esti adatai szerint, írja az MTI. Ezzel az 

áldozatok száma elérte a 31 106-ot. Az áldozatok száma egy nap alatt 195-tel 

emelkedett a korábbi 172-höz képest. 

 Felháborodott Olaszország a turisztikai folyosókon - Félnek, hogy ők kimaradnak 

az idei turizmusból. Az európai uniós tagállamok között a koronavírus-járvány 

következtében elrendelt határzárás kétoldalú megállapodással elhatározott 

oldása ellen emelte fel szavát Giuseppe Conte olasz miniszterelnök.  A kormányfő 

https://hu.euronews.com/2020/05/15/nem-szeretnek-a-helyiek-hogy-a-jarvany-utan-ismet-elarasszak-a-turistak-velencet
https://hu.euronews.com/2020/05/15/nem-szeretnek-a-helyiek-hogy-a-jarvany-utan-ismet-elarasszak-a-turistak-velencet
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szerint ez az EU alapját képző közös piac felszámolását jelenti. Giuseppe Conte 

szerda késő esti nyilatkozatában kijelentette, Olaszország elfogadhatatlannak 

tartja, hogy egyes európai tagállamok kétoldalú megállapodással újranyitják 

egymás közötti határaikat "kiváltságos idegenforgalmi útvonalak" biztosítására. Ez 

a közös piac felszámolását jelentené - hangoztatta a római kormányfő. 

Olaszország így mintegy kimaradna az Európai Unióból, amit nem engedhetünk 

meg magunknak - jegyezte meg. Giuseppe Conte tisztázást sürgetett az EU-n 

belül, és elmondta, hogy telefonon máris egyeztetett Ursula von der Leyennel az 

Európai Bizottság elnökével. Conte többek között Németország, Ausztria, Svájc 

Franciaország, Dánia bejelentésére utalt, miszerint június közepéig újranyitni 

készülnek a szomszédos államokkal közös határokat. Kivételt - Berlin és Bécs 

közlése szerint - Olaszország és Spanyolország jelenthet, az indoklás szerint 

továbbra is veszélyes járványhelyzet miatt. Az olasz miniszterelnök tiltakozásának 

szerda esti sajtótájékoztatóján adott hangot, miközben az ország újraindítását 

szolgáló 55 milliárd eurós gazdaságélénkítő csomag intézkedéseit mutatta be, 

köztük az idegenforgalom talpra állítását szolgáló forrásokat. "Berlin és Bécs 

kizárja Olaszországot" - szóltak az olasz napilapok csütörtöki címei. A 

kormányközeli Il Fatto Quotidiano úgy látta, miközben Olaszország még mindig 

azon vitázik, mekkora távolságra állítsa egymástól a napernyőket a strandokon, 

Horvátország "beelőzött" és biztonságos turistafolyosókról állapodott meg 

Németországgal. Nem az a kérdés, hány német turista lesz az idei nyáron a Garda-

tónál, hanem hogy egyáltalán érkezik-e külföldi turista Szicíliába vagy Szardínia 

szigetére - vetette fel az újság, hangsúlyozva, hogy a járványtól megkímélt 

délolasz tartományok semmivel sem veszélyesebbek a horvát tengerpartnál. 

 Az olaszországi idegenforgalom a nemzeti GDP 13, az olaszországi 

foglalkoztatottság 15 százalékát fedi le. Tavaly több mint 200 millió látogatót 

számolt, év eleje óta több mint 50 millió külföldi turistát veszített már el. Ha a 

nyári szezon is kimarad, az olasz turizmus akár 100 milliárd euró veszteséget 

halmozhat fel. 

 Pompeii készül az újranyitásra. Az ókori római romváros több mint két hónapja 

nem fogad látogatókat a koronavírus-járvány miatti olaszországi korlátozások 

következtében, az élet a falakon belül azonban nem állt meg teljesen: házakat, 

utcákat, kerteket restaurálnak. A szigorú korlátozásokat feloldó intézkedések 

jegyében nemsokára a turisták is visszatérhetnek a Vezúv lábánál egykor 

lávatalapzaton épült városba – rendkívüli biztonsági intézkedések mellett. 

Helyszíni tudósítónk, Luca Palamara arról számolt be, hogy hőkamerákkal, kijelölt 

idősávokkal, egyirányú utcákkal is várják június elejétől a látogatókat, a Pompeii 

Archeológiai Park igazgatója, Massimo Osanna pedig arról is beszélt, hogy lesznek 

olyan látványosságok, amelyek korábban zárva voltak a látogatók elől. - 

Szerettünk volna előnyt kovácsolni a kialakult helyzetből, és új élményeket adni a 
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látogatóknak. Házakat, kerteket, tereket nyitunk meg, például egy 

oszlopcsarnokot, amely idáig zárva volt, mostantól viszont a közönség is 

gyönyörködhet benne – mondta Osanna. A látogatói élményt elektronikus 

karkötőkön, mobilalkalmazásokon keresztül elérhető információkkal is fokozzák 

majd, illetve Pompeii bejárható lesz online is az igazgató vezetésével. Massimo 

Osanna úgy összegzett, hogy Pompeii nemcsak a környékbeli, de az európai 

identitást is reprezentálja, ami nagyon fontos, ezért is jó, hogy újra megnyílik az 

európaiak előtt. 

 Új gócokhoz vezetnek a lazítások Nyugat-Európában. A korlátozások enyhítése 

miatt újra nőtt a koronavírusos esetek száma Olaszországban és Franciaországban 

is. Visszatértek a szörfösök az olaszországi Ladispoliba. Európa egyik 

legsúlyosabban érintett országa a múlt héten kezdte el óvatosan kivezetni a 

korlátozásokat. Lombardiában az enyhítés az új esetek számának azonnali 

megugrásához vezetett. 

2020.05.13  Második napja újra emelkedik a napi esetszám Lombardiában. Sorban második 

nap tapasztaltak emelkedést az új fertőzések számában a koronavírus-járvány 

által leginkább sújtott olasz tartományban, Lombardiában, írja az MTI, hozzátéve, 

hogy a hétfői 364 új esethez képest kedden 614 megbetegedést jegyeztek fel 

Lombardiában, de a hivatalos adatokba végül 1033 új eset került, mert 419 beteg 

csak most került be a nyilvántartásba. Országos szinten viszont tovább tart a 

javulás, kedden 1222-vel csökkent az aktív fertőzöttek száma, amely így jelenleg 

81 266 – közülük kevesebb mint 13 ezret kezelnek kórházban, és már csak 956-an 

vannak az intenzív osztályokon. Az összes regisztrált fertőzés száma 221 216, az 

áldozatoké pedig 30 911 a keddi közlés szerint. 

 Kifogytak a maszkokból. A május 18-tól tervezett országos újraindulás előtt a 

kórházakból és gyógyszertárakból ismét szájmaszkhiányt jelentettek. Domenico 

Arcuri járványbiztos elmondta, hogy a járványterjedés kezdete óta több mint 200 

millió szájmaszkot osztottak szét, csak az utóbbi egy héten több mint 36 milliót. 

Üzérkedésre is felhívta a figyelmet, hangsúlyozva, hogy a szájmaszkok árát az 

olasz kormány ötven centben szabta meg, és általános forgalmi adóval számolva 

61 centért ajánlják az árusításukat. Arcuri hozzátette, hogy bízik az olaszokban, 

akik szerinte a következő időszakban is óvatos és felelősségteljes magatartást 

fognak követni az óvintézkedések betartásával. Hiánycikk lett a műanyag kesztyű 

is, pedig hétfőtől kötelező a viselete. 

 Az olasz Confcommercio kereskedelmi kamara becslése szerint az idén 120 

milliárd euró bevételkiesés lehet az olasz turisztikai ágazatban. A turizmusban, 

vendéglátásban és kiskereskedelemben tevékenykedő 270 ezer vállalatot 

egzisztenciális veszélybe sodorták a járványvédelmi korlátozások, és ez 420 ezer 
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munkahely elvesztésével járhat. A Confcommercio támogatásért lobbizik emiatt a 

kormánynál. 

 Az olasz kormány a héten mutatja be a koronavírus-járvány februári kitörése óta 

harmadik gazdaságtámogatási programját a járvány által leginkább érintett 

ágazatokban, a turizmusban, vendéglátásban, mezőgazdaságban és a kulturális 

szolgáltatásokban okozott károk enyhítésére. 

 Az 55 milliárd eurós csomag egyebek között családonként 400-800 eurós 

"szükségállapoti jövedelemkiegészítés" nyújtását is tartalmazza. A részmunkaidős 

foglalkoztatást és a bébiszitterek alkalmazását 1200 eurós keretösszegig 

támogatná a kormány, a gyermekes családoknak pedig 500 eurós nyaralásra 

felhasználható vouchert biztosítana. 

 A fodrászatok és kozmetikai szalonok megrohamozása várható május 18-ától 

Olaszországban a két hónapos zárva tartás után, de a vendégek egyesével való 

kötelező fogadása megnehezíti az újraindulást. Szigorú óvintézkedésekkel nyitják 

újra a strandokat is, ahol a biztonsági távolságot a tengerben lubickolók között is 

be kell tartani a tartományok kedden közölt szabályrendszere szerint. 

 A kormány, az egészségügyi hatóságok és a tartományok megállapodása 

értelmében a presszókban, kávézókban és éttermekben a pincérek és vendégek 

között legkevesebb egyméteres, az asztalok között legalább négyméteres 

távolságot kell biztosítani. 

 A mintegy félmillió olaszországi bár és étterem megkezdte felkészülését a 

vendégek hétfőtől újrakezdődő fogadására, az óvintézkedések miatti asztalszám-

csökkenés ellensúlyozására az önkormányzatok felfüggesztették a 

területfoglalási díjak begyűjtését. Amennyiben lehetséges, a presszók és 

éttermek előtti járda- és útszakaszon is asztalok helyezhetők el, például a 

parkolásra fenntartott részen, az autók helyére asztalokat állítva fel. 

 Több helyen ingyenes kóstolóval, “karanténzáró partival” készülnek 

megünnepelni az újraindulást. A vendéglátók azonban attól tartanak, hogy a 

vendégek nem fognak rögtön visszatérni a fennmaradó félelem és az anyagi 

nehézségeik miatt. 

 A fodrászatok és kozmetikai szalonok megkezdték az üzlethelyiségek 

fertőtlenítését, friss felmérések szerint az olasz nőknek leginkább ez hiányzott az 

utóbbi két hónapban. Az előírások szerint a vendégeket egyenként kell fogadni, 

ezért máris hosszúra nyúltak a várólisták. 

 A strandokon minden egyes napernyőhöz tizenkét négyzetméternyi területet 

kell biztosítani: itt kizárólag azok tartózkodhatnak, akik ezt lefoglalták. Annyi 
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vendég lehet a strandokon, ahány napozóágy egymástól biztonságos távolságban 

elfér. A homokra leterített törölközőkkel nem lehet többlethelyet foglalni. A 

vendégek közötti távolság betartását a strand üzemeltetőinek kell felügyelni. 

Rendszeresen fertőtleníteni kell a mellékhelyiségeket, zuhanyzókat, öltözőket. 

Nem engedélyezett a csoportosulás, a csoportos sportolás és játék sem. 

 A Róma és Nápoly között található, eddig egyetlen fertőzöttet sem regisztráló 

Ponza és Ventotene szigete bejelentette, hogy a látogatókat majd kizárólag 

előzetes helyfoglalással engedik be, s idén nyáron nem fogadják a reggel érkező, 

majd már aznap este távozó turistákat. Szardínia szigete korábban közölte, hogy 

vírustesztet kér a belépéshez. 

 A tartományok közötti mozgást június elsejétől engedélyezheti a római kormány 

a nyitást követő első járványadatok függvényében. Az Il Messaggero című 

napilap úgy értesült, hogy Liguria, Lombardia és Piemonte tartomány továbbra is 

gócpontnak számít, ahol lassabban ível lefele a járványgörbe, ezért itt lassabban is 

oldhatnák a szigorításokat. 

 Május 18-tól újranyitják kapuikat a múzeumok is, köztük a március 9-től zárva 

tartó Vatikáni Múzeum, amely mintegy 17 millió euró bevételtől esett el. Előzetes 

helyfoglalással várja ismét a látogatókat, akiknek kötelező lesz a szájmaszk 

viselete. Ezzel egy időben újranyithat a Szent Péter tér és a Szent Péter-bazilika is. 

2020.05.12  Majdnem mindent újranyitnak Olaszországban. A kereskedelmet, vendéglátást, 

fodrászatokat és strandokat is újranyitják május 18-tól Olaszországban a 

koronavírus miatti járványkorlátozások eredetileg tervezett fokozatos feloldása 

helyett - jelentették be az olasz tartományok elnökei a kormánnyal tartott 

egyeztetés után hétfő este.  

 A régióknak péntekig kell kidolgozni a presszókban, éttermekben, kozmetikai 

szalonokban, fodrászatokban és strandokon betartandó biztonsági előírásokat. 

Korábban a római kormány május 18-tól tervezte a kereskedelem, majd június 

elsejétől a vendéglátás megnyitását. 

 A tartományok és a kormány közötti kapcsolatokért felelős Francesco Boccia 

miniszter úgy nyilatkozott, húsz nap elteltével ellenőrzik az egyes tartományok 

járványgörbéjének alakulását, és a fertőzés fokozódása esetén a kormány 

régiónként ismételt szigorítást rendelhet el. 

 Május 18-tól újranyitnak a múzeumok és templomok is. Továbbra is zárva 

maradnak az edzőtermek, uszodák, mozik, színházak és koncerttermek.  

 Olaszországból hétfőn 744 új esetet és 179 új halálos áldozatot jelentettek. Öt 

nappal ezelőtt az esetek száma 1500, a halálozásoké 370 volt, azaz érthető az 
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olaszok bizakodása. 

 Rekordzuhanásban Olaszország ipari termelése. Az olasz statisztikai hivatal 

(ISTAT) hétfőn közzétett jelentése szerint az ipari termelés szezonális kiigazítással 

számolva 28,4 százalékkal esett vissza márciusban az előző hónaphoz képest. A 

Reuters által megkérdezett elemzők 20,0 százalékos csökkenésre számítottak a 

februárban mért 1,0 százalékos visszaesés után.  

 A naptárhatással kiigazított adatok szerint éves összehasonlításban 29,3 

százalékkal csökkent Olaszország ipari termelése márciusban, míg az előző 

hónapban 2,3 százalékkal esett vissza. 

 Havi és éves összehasonlításban is a márciusi ütem a legrosszabb érték azóta, 

hogy 1990-ben elkezdték a jelenlegi módszerekkel rögzíteni a statisztikai 

adatokat. 

 Az euróövezet harmadik legnagyobb gazdaságában az ipari termelés volumene 

8,4 százalékkal volt kisebb az első negyedévben, mint az október-decemberi 

időszakban. Tavaly október-decemberben negyedéves összehasonlításban 1,1 

százalékos csökkenést mértek. 

 Olaszországban az ipari termelés általában szoros összefüggést mutat a hazai 

össztermék alakulásával (GDP). 

 Jelentősen csökkenni fog a GDP is. Az idén az első negyedévben 4,7 százalékkal 

csökkent Olaszország bruttó hazai terméke (GDP) az előző negyedévhez képest. 

Az olasz kormány 8,0 százalékos GDP-csökkenésre számít az év egészében 

tekintve, míg a Nemzetközi Valutaalap 9,1 százalékos, a Goldman Sachs bankház 

pedig 11,6 százalékos GDP-csökkenést prognosztizált. 

 Olaszország ipari termelése nagyjából negyedével csökkent a 2008 és 2013 közötti 

duplaaljú recesszió idején, és a veszteségnek csak kis részét dolgozta le az azóta 

eltelt évekre jellemző szerény gazdasági növekedés közepette. 

2020.05.11  Újabb szigorítás Milánóban. Újra lezárták Milánó sétálóutcáit pénteken. Az olasz 

város polgármestere azért döntött így, mert csütörtök este tömegek lepték el a 

belvárost. Giuseppe Sala fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el a Navigli 

negyedben. A lombardiai fővárosban egy nap alatt több mint 200-zal emelkedett 

a koronavírus-fertőzöttek száma. A korlátozásokat hétfőn kezdték feloldani 

Olaszországban. Több városban, például Bariban is megteltek a tengerparti 

sétányok. "Nem tudok már tovább a lakásban maradni. Nyugdíjasként egyedül 

élek, Nem bírom már a magányt” – mondta egy asszony. Az olasz hatóságok 

szerint sokan nem tartják be a távolságtartási szabályokat. 
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 Egyre többen merészkednek ki partra, hogy szörfözzenek, horgásszanak, vagy 

merüljenek egyet, persze betartva a társasági távolságot. A római kormány 

viszont attól tart, hogy a lazításnak meglesz a böjtje és nyáron lecsaphat a járvány 

második hulláma. 

 Az olasz agrárminiszter, Teresa Bellanova ideiglenes tartózkodási engedélyt, 

társadalom- és egészségbiztosítást adna 600 illegális bevándorlónak, hogy ezzel 

orvosolja a mezőgazdasági munkaerőhiányt. A javaslatot a Matteo Salvini vezette 

jobboldali pártszövetség, valamint az Öt Csillag Mozgalom is ellenzi, mondván így 

az olasz dolgozók háttérbe szorulnának és erősödne a feketegazdaság. Bellanova 

úgy reagált, hogy javaslata elvetése esetén valószínűleg lemond posztjáról. A 

legnagyobb olasz szakszervezeti szervezet, a CGIL főtitkára, Maurizio Landini 

bölcsnek nevezte a migránsok helyzetének rendezését. Ferenc pápa az interneten 

közvetített szerdai általános audienciáján pedig kijelentette: a járványhelyzet 

általános válságot okozott, de a kizsákmányolt dolgozókat segíteni kell, 

méltóságteljes feltételeket teremtve a munka világában. 

 Giuseppe Conte: „az olaszok a nyarat már nem az erkélyen fogják tölteni". 

„Nagyon nehéz hónapok állnak még előttünk, de a nyarat nem fogjuk 

karanténban tölteni" - mondta Giuseppe Conte olasz miniszterelnök a Corriere 

della Serának adott interjújában. A kormányfő szerint az olaszok idén is el tudnak 

majd menni nyaralni, és a kormánya helyes döntéseket hozott a járvány kezelését 

illetően.  

 A miniszterelnök az interjú elején kijelentette: a második világháború óta nem 

érte akkora kihívás az olasz társadalmat, mint idén. Az ország GDP-je be fog 

zuhanni, aminek a gazdasági hatásai rendkívül fájdalmasak lesznek. A kormány 

igyekszik megőrizni az ország társadalmi és gazdasági stabilitását, de  ez nem lesz 

egyszerű. 

 Olaszország az új koronavírus első európai gócpontja volt, elsősorban az ország 

északi tartományaiban alakult ki komoly járvány. A legrosszabb napokat most már 

sikerült maguk mögött hagyniuk, de még mindig naponta 200 ember veszti életét 

a koronavírus következményei miatt. Az azonosított fertőzöttek száma a 220 ezret 

közelíti, a halottaké pedig már a 30 ezret is meghaladta. Miközben az aktív esetek 

száma már április közepe óta csökken, sokan attól tartanak, hogy bármikor 

elkezdődhet a járvány második hulláma. 

 Az olaszok még mindig nem léphetik át a regionális határokat, nem utazhatnak el 

a távoli rokonaikhoz vagy tengerparti nyaralóikba. Conte szerint azonban ez már 

nem sokáig marad így. „A nyarat már nem az erkélyeinken fogjuk tölteni" - 

mondta a miniszterelnök, és hozzátette, hogy idén sem kell lemondani a 

nyaralásokról. Az olaszok elmehetnek majd a hegyekbe, a tengerpartokra, sőt, 
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akár távoli városokba is, de nem ugyanúgy, mint máskor, hanem betartva a 

járvány megfékezéséhez szükséges óvintézkedéseket. Az utazási korlátozások 

feloldásának azonban még nincs kész a menetrendje a miniszterelnök szerint. 

 Conte azt is hozzátette, hogy az ország hatóságai folyamatosan dolgoznak a 

koronavírusellenes infrastruktúra fejlesztésén. A miniszterelnök abban bízik, hogy 

Olaszország lehet a világ egyik első olyan állama, ahol a kontaktkövető telefonos 

alkalmazásoktól a tökéletesen felszerelt központi járványkórházakig a védekezés 

összes eszköze rendelkezésre áll. 

 A kormányfőtől azt is megkérdezték, hogy a több mint 30 ezer áldozatot és a 

járvány elején tapasztalható fejetlenséget látva van-e olyan döntése, amit 

megbánt. Giuseppe Conte bár elismerte, hogy a rengeteg halott hatalmas 

tragédia, azt mondta, hogy mindig a tudományos ismereteik és a lelkiismeretük 

alapján cselekedtek, és nem tud felidézni olyan döntést, amit mai fejjel inkább 

nem hozott volna meg. A miniszterelnök magabiztosan úgy gondolja, hogy a 

válságból is az ő irányításával lábalhat ki Olaszország, annak ellenére is, hogy a 

kormánya komoly kritikákat kap a politikai élet szereplőitől. 

 Conte szerint nem jött még el az ideje annak, hogy a nemzetközi porondon 

elkezdjék kutatni a járvány felelőseit. A kormányfő az interjúban úgy fogalmazott, 

hogy egyelőre még harmonikus együttműködésre van szükség az államok között 

annak érdekében, hogy minél gyorsabban sikerüljön legyőzni a vírust.  

2020.05.08.  Átlépte a 30 ezret az olasz koronavírus miatti halálozási szám. A mai nap 243 új 

halálesetet regisztráltak Olaszországban, ami némileg kevesebb, mint a  tegnapi, 

274-es szám. Összesen eddig 30 201 ember halt meg a mediterrán országban 

Covid-19 miatt – derül ki a polgárvédelmi hivatal adataiból. Olaszországnál csak az 

Egyesült Államok és Nagy-Britannia jelentett eddig több halálesetet. 

 Az új fertőzések száma is csökkent, 1327 új fertőzöttet azonosítottak a csütörtöki 

1401-hez képest. Az országban a járvány kezdete óta 217 185 ember fertőződött 

meg, ennél magasabb fertőzésszámot az Egyesült Államokban és 

Spanyolországban regisztráltak csak. 

 87961 aktív fertőzött van Olaszországban, tegnap ez a szám még 89624 volt. 1168 

fertőzött szorul sürgősségi ellátásra. 99023 ember gyógyult ki a fertőzésből, 1 

millió 609 ezer embert teszteltek eddig az országban. 

 Olaszországban még nincs hír arról, mikor és hogyan nyithatnak ki újból a 

tengerparti strandok. Kéthónapos karantén után a vállalkozások még mindig 

bizonytalanságban vannak. “Várjuk a protokollt. Tudnunk kell bizonyos 

dátumokat, mert meg van kötve a kezünk, nem tehetünk semmit. Ahhoz, hogy 
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elkezdhessünk dolgozni, mielőbb meg kell tudnunk, mit kell csinálnunk” - 

magyarázta a tengerparti vállalkozások képviselője, Stefania Astolfi.  A bárok és az 

éttermek még nem nyithatnak ki, de a Tirrén-tengeren az olasz kite-osok máris 

kihasználják a jó időt. Ezt a sportot engedélyezik, ha a szörfösök biztonságos 

távolságot tartanak egymástól. 

 Megkezdik a koronavírus-járvány terjedésének lassítása céljából bevezetett 

korlátozások lazítását az olaszországi Dél-Tirol autonóm tartományban, 

korábban a római központi kormány által tervezettnél. A tartományi vezetés előző 

napi határozata értelmében a kiskereskedelmi boltok már az új szabályok 

várhatóan péntek délutáni hatályba lépésekor újranyithatnak. Hétfőtől pedig 

kinyithatnak egyebek mellett az éttermek, a bárok, a fodrászatok és a múzeumok. 

Emellett újraindulhat például a termelés az ipari szektorban is. A szállodák 

ugyanakkor csak május 25-től nyithatják meg a kapuikat a turisták körében 

népszerű Dél-Tirolban. Miután Róma az elmúlt hetekben nem hallgatta meg a 

régiók mozgásterének növelését célzó kéréseket, úgy döntöttünk, hogy saját 

törvényhozási megoldást találunk arra, hogy kijussunk a koronavírus-válságból" - 

közölte Arno Kompatscher kormányzó. 

 Kiemelte azonban, hogy bár a helyiek szabadon mozoghatnak majd a 

tartományban, valamint a szomszédos Trentinóban, továbbra is be kell tartaniuk a 

fizikai távolságtartásra vonatkozó előírásokat. Olaszországban már nagyjából két 

hónapja szigorú korlátozások vannak hatályban, s már több tartomány vezetése is 

intézkedéseket követel a lazítás érdekében. Giuseppe Conte olasz miniszterelnök 

április végén jelentette be kormánya terveit, amelyek szerint az éttermek például 

csak június 1-én nyithatnak újra. 

 Migránsok nélkül elfogy az olaszok élelme. Láthatatlanoknak hívják 

Olaszországban az illegális vendégmunkásokat, akik a csúcs idején körülbelül 600 

ezren voltak az országban. Az ő helyzetük egyébként is aggasztó, a koronavírus-

járvány és a határok lezárása azonban nem csak ezeknek a munkásoknak 

kellemetlen. Ezek a szezonális munkások javarészt a földművelésben dolgoztak. 

Nélkülük viszont körülbelül 250 ezer munkás hiányzik ebből az iparágból, így 

egyáltalán nem biztos, hogy a földeken megtermő élelem eljut a boltokba. Hosszú 

évek óta ezek a jórészt illegális munkavállalók végezték el a rosszul fizetett, 

sokszor embertelen körülmények között végzendő munkákat, akiket sok esetben 

bűnszövetkezetek tartanak a markukban. Az erősödő bevándorlásellenesség miatt 

sokáig nem foglalkozott velük az olasz állam, de a fenyegető élelmiszerhiány miatt 

most újra előkerült ez a vita. Teresa Bellanova mezőgazdasági és Luciana 

Lamorgese belügyminiszter közösen keresi a módját, hogy az illegális munkásokat 

valahogy bevonják a törvényes keretek közé.    Konzultálunk a 

társminisztériumokkal, hogy az aratási válsághelyzettel hogyan küzdjünk meg. 
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Reális esélye van annak, hogy a polcokon nem lesz olasz áru, hanem a földeken 

rohad meg a termény. Javaslatuk kiterjed a belföldi munkásokra is, és az 

Olaszország működőképességét célzó javaslatcsomag része. Ferenc pápa is a 

kizsákmányolt migránsok érdekében szólalt fel, azt mondva, hogy minden ember 

méltóságát tiszteletben kell tartani. A koronavírus-járvány tovább rontotta a 

bevándorlók helyzetén. A Nápoly közelében fekvő tengerparti Castel Volturno 

településen 27 ezren laknak, közülük húszezer bevándorló. Mivel ők sem 

mehetnek az utcára, és szociális ellátására sincs joguk, így alig élnek meg. 

Szegényes albérletükben leginkább azt eszik, ami korábbról megmaradt. „Ebben a 

házban nincs áram, se víz, nincsenek irataink, élelmet se tudunk szerezni” - 

vázolta a helyzetét egy ghánai migráns. Önkéntesek visznek nekik 

segélycsomagokat, de ez kevesebb a szükségesnél. Számítások szerint a 

migránsok legalizálása 1,2 milliárd eurós adóbevételt hozna. És a láthatatlanok 

egy kicsit láthatóbbá válnának. 

2020.05.07  Újra tarthatnak miséket Olaszországban, de áldozni csak gumikesztyűben lehet. 

Az olasz kormány és a katolikus püspökök megállapodása értelmében május 18-

tól ismét tarthatnak miséket az országban, igaz, szigorú előírások betartásával. A 

híveknek legalább egyméteres távolságban kell lenniük egymástól, maszkot kell 

viselniük, és ha túl nagy az érdeklődés, inkább több misét kell tartani egymás 

után, nehogy túl nagy tömeg alakuljon ki, írja a Guardian.  A papoknak a szertartás 

jelentős részében nem kell maszkot viselniük, áldozáskor azonban kesztyűt is. A 

kórusok egyelőre nem léphetnek fel, száraz marad a szenteltvíztartó, és tilos a 

kézfogás is.  

 A kormány március elején tiltotta be a miséket a koronavírus-járvány miatt, a 

katolikusok egy része azonban úgy vélte, az élelmiszerboltok nyitva tartásához 

hasonlóan a szertartásokat is engedélyezni kellett volna. Erre nem került sor, de a 

templomok ettől függetlenül nyitva maradtak. Különösen sokan felháborodtak, 

amikor a kormány képviselői bejelentették, milyen menetrend szerint fogják 

fokozatosan feloldani a korlátozásokat, a misékre azonban egyáltalán nem tértek 

ki. Kérdés, mi lesz a Vatikánban, ott is újranyitják-e a Szent Péter-bazilikát és a 

múzeumokat. Az eddigiek alapján valószínűleg igen, hiszen a járvány korábbi 

szakaszában is az olasz kormány intézkedéseit követték a városállamban. 

2020.05.06  Lassú léptekben ugyan, de visszatérhet az élet a rendes kerékvágásba 

Olaszországban. A kijárási tilalom eltörlése miatt Rómában kinyithattak a bárok és 

éttermek, turisták hiányában viszont számos vendéglátós úgy döntött, hogy 

inkább még kivár és zárva marad, hogy minimalizálja kiadásait. A már működő 

éttermek is első sorban elvitelre főznek. - Csak a családom dolgozik jelenleg, mert 

a forgalmunk 90%-al visszaesett. A bevétel még arra is kevés, hogy magunkat 

eltartsuk. 35 éve visszük ezt az éttermet és arra számítunk, hogy még 3 hónapig 

https://www.theguardian.com/world/live/2020/may/07/coronavirus-live-news-trump-says-covid-19-task-force-to-continue-indefinitely-as-us-china-rift-widens?page=with:block-5eb40ddd8f08638a4f9a608c#block-5eb40ddd8f08638a4f9a608c
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nem lesznek turisták, ami tragikus - mondta egy tulajdonos. 

 Bármekkora is legyen a bizonytalanság, az olaszok nem hazudtolják meg magukat: 

a reggeli eszpresszóra megteltek a kávézók. - Mióta megnyitottunk egy pillanatra 

sem álltunk meg, a kávégép folyamatosan megy. Ez egy jel. Azt jelenti, hogy az 

embereknek kell egy csésze kávé ahhoz, hogy visszazökkenjenek a járvány előtti 

életükbe - tette hozzá egy másik. 

 A parkok is megnyitottak Olaszország-szerte, így a gyerekek végre szabadon 

szaladgálhatnak, a távolságot viszont továbbra is mindenkinek tartania kell. A 

félelem nem tűnik el egyik napról a másikra. Ezt mi sem bizonyítja jobban, 

minthogy a metróállomások teljesen üresek. A szerelvényeken pedig csak az 

ülések felét lehet használni. Ez a kapacitás a megcsappant utasforgalom mellett 

még elég, de a munkahelyek júniusi újranyitása után már nem lesz az. Márpedig 

Róma arra készül, hogy a járvány kétszer-háromszor is visszatérhet. 

 Helyi tudósítónk, Giorgia Orlandi szerint a tömegközlekedés a legnagyobb 

kihívás, hiszen egy zsúfolt buszon vagy metrón a legkönnyebb megfertőzni 

egymást.  

 A kormány 1-2 héten belül teszi közzé a lazítások hatásairól szóló elemzését. Az új 

számokon pedig akár Giuseppe Conte miniszterelnöki széke is múlhat. 

2020.05.05  Olaszországban tovább csökkent az aktív betegek és az intenzív osztályon 

ápoltak száma.  

 Olaszországra a vírus után újra rászabadultak a migránsok. Migránsokat szállító 

hajók kötöttek ki az éjszaka leple alatt az illegális bevándorlókkal már egyébként is 

teli Lampedusa szigetén, amelynek polgármestere azonnali segítséget 

szorgalmazott a járványhelyzetben a római kormánytól kedden. A határok 

lezárását sürgeti az északkeleti Friuli-Venezia Giulia tartomány is. 

 Olaszországban milliók térnek vissza munkahelyeikre: Olaszországban, ahol a 

Covid-19-es koronavírus-járvány rohamos tempóban terjedt és ezrek életét 

követelte, végre enyhítenek a karanténintézkedéseken. Az olasz állampolgároknak 

megengedték, hogy közlekedjenek a régiók között, hogy meglátogassák 

rokonaikat, továbbá sétálhatnak a parkokban, rendelhetnek házhoz ételt az 

éttermekből, sportolhatnak az utcán. Giuseppe Conte, Olaszország 

miniszterelnöke továbbá bejelentette, hogy az országban milliók térnek vissza 

munkahelyükre. „Több mint 4 millió ember tér vissza munkahelyére. 

Tömegközlekedést fognak használni. Számos vállalat és gyár újra megkezdi 

működését” – mondta el. Hozzátette azonban, hogy a polgárok ennek ellenére ne 

veszítsék el éberségüket, hogy az országnak ne kelljen átélnie egy újabb 
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járványhullámot. „Az országunk jövője a kezünkben van” – jelentette ki. 

 A koronavírus vészhelyzet miatti lezárások után Olaszországban elsőként Róma 

és Firenze újból megnyitotta a reptereit a nyilvánosság számára. A tegnapi 

naptól a Róma Ciampino és a Firenze Peretola repülőterek ismét teljes mértékben 

működőképesek az elmúlt hetek hosszú leállása után. Számos bizonytalanság 

továbbra is fennáll a milánói repülőterek közeljövőjével kapcsolatban, amelyek 

lehetséges újbóli megnyitásról még nincs hír. Ezenkívül egy új utasátvizsgáló 

rendszer tesztelését is megkezdték. Biztos, hogy sok újdonságot fogunk 

észrevenni ezeken a repülőtereken. Jelenleg például a Római Ciampino repülőtér 

átalakította a tereket az utasok közötti társadalmi távolság biztosítása érdekében, 

új információs táblákat helyeztek el, és veszélyeztetett területeket alakítottak ki. A 

kézfertőtlenítő gél adagolókat és a plexi elválasztókat szintén beszerelték. A 

légitaxi-szolgáltatások és a magánjáratok garantáltak, de a repülőtereket 

kiszolgáló légitársaságok közül sokan még nem tervezik a repüléseket, legalább is 

erre a hétre. Az is valószínű, hogy az első időszakban továbbra is korlátozások 

vonatkoznak majd a nemzetközi forgalomra. A Római Ciampino és a Firenze 

Peretola repülőterek újbóli megnyitására irányuló intézkedések számos újítást 

hoztak a vasúti közlekedés terén is. A vonatok fedélzetén is biztonsági 

intézkedésekhez kötötték az utazást: a társadalmi távolságtartás biztosítása 

érdekében korlátozzák az utasok számát.  

2020.05.04  Újraindult a termelés Olaszországban: A koronavírus-járvány miatti szigorú 

intézkedések fokozatos feloldása keretében hétfőtől újraindult a termelés és az 

építőipar Olaszországban, így jó néhányan visszatérhettek munkahelyükre. Az 

előírások betartása azonban komoly kihívás a munkaadóknak, akiknek sok 

mindenre ügyelniük kell. Egy római építővállalatnál is be kell tartani a társadalmi 

távolságtartás szabályait, így a korábbinál kevesebben lehetnek egyszerre az 

építési területen, az öltözőkben vagy a büfébarakkban is. 

 Folyamatosan mérik a munkások testhőmérsékletét, és a koronavírus elleni 

védőfelszerelések használatai s kötelező, de leginkább a különböző 

munkamenetek összehangolása tér el a korábban megszokottól. Fabrizio 

Torzetti mérnök azt mondja, hogy a járvány előtt több munkafázison dolgoztak 

egyszerre, és többen tartózkodtak ugyanazon a munkaterületen, mint most, 

amikor az új szabályok miatt ez már nem lehetséges. Ha a munkaterületre 

kívülről építőanyagot szállítanak, a szállítók nem szállhatnak ki járművükből. 

 A szigorú szabályok, a távolságtartás egyik legfőbb következménye, hogy a 

kéthónapos leállás miatt már amúgy is csúszó határidők és az átadás tovább  

csúsznak. A munkavezető a munkásokra nehezedő stressz miatt aggódik. – „Egy 

munkadarab átadása egyik munkástól a másiknak, helycsere a markológép 
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irányító ülésén, vagy a daru botkormányának érintése… mind olyan dolog, 

melyeknél figyelni kell a szabályok betartására, a megnövekedett stressz miatt 

azonban a munkások könnyen megfeledkezhetnek róluk”.  

 A héten kinyithatnak a gyárak is. A Rizzo Aquae Srl termo-hidraulikus 

alkatrészeket gyártó üzem tulajdonosa, Anna Rizzo azt mondja, a kész alkatrészek 

összegyűjtésére senkit nem engednek be az üzembe, azokat az alkalmazottaknak 

maguknak kell kihozniuk. - A gépeink elhelyezése megfelel a távolságtartás 

szabályainak, a kékek ráadásul kerekeken gurulnak, azaz mozgathatók, szóval nem 

lehet probléma – tette hozzá a tulajdonos.  

 A munkába járásra vonatkozó szabályok mellett például hétfőtől a városokon 

belüli kijárási korlátozásokat is enyhítették Olaszországban.  

 Lehet sportolni a szabadban, és az emberek meglátogathatják közelben élő 

rokonaikat is. Az iskolák, a mozik és a boltok nagy része még zárva van, és az 

éttermek is csak júniusban nyithatnak, ha minden jól megy. 

 Torino polgármestere, Chiara Appendino arról beszél, hogy a tömegközlekedés 

biztonságos, a járműveket folyamatosan fertőtlenítik, és megtesznek minden 

szükséges óvintézkedést. Ábrák és feliratok jelzik, hogyan kell fel- és leszállni, 

illetve mekkora távolságot kell tartani. Hétfőtől csak szájmaszkban lehet utazni, 

úgyhogy ha valakinek nincs, átmenetileg talál a járműveken, hogy addig se legyen 

gond ebből, amíg megérkezik mindenkihez az önkormányzat küldeménye. A régió 

összes lakosa kap védőmaszkot. 

 További óvintézkedési enyhítések:  A gyárak, az autó-, a textil- és az építőipar, a 
divatágazat, valamint a városi tömegközlekedés újraindításával megkezdődik 
hétfőtől a járványhelyzet úgynevezett második szakasza Olaszországban, 
majdnem 4,5 millió dolgozó ismételt munkába állásával, ám a kijárási 
korlátozásokat még nem oldják fel teljesen. A legnagyobb olasz napilap, a Corriere 
della Sera szerint Olaszország megpróbál újraindulni a koronavírus-járvány február 
20-val kezdődött terjedését, tetőzését, valamint megfékezését követő hetek után.  

 Május 4-től nyitva lesznek a már újraindult könyvesboltok és csecsemőruházati 

üzletek. A presszók, kávéházak és éttermek vendéget nem fogadhatnak, de 
elvitelre árulhatnak ételt és italt. 

 Az újraindulás mintegy 4,5 millió olasz munkába állását jelenti a 
járványhelyzetben eddig otthon maradt 7,8 millió dolgozóból. Az ismételt 
munkába állás nem jelenti feltétlenül a munkahelyre való bejárást: a négy és fél 
millió mintegy fele távmunkában kezd hétfőtől. 

 A statisztikák szerint a gyárakban és építkezéseken újra dolgozók nagy része 
ötven év feletti, és a gócpontnak számító északi tartományokban áll majd 
munkába. Ahol lehet, turnusokban végzik a munkát, a gyárakban biztosítani kell a 

https://hu.euronews.com/2020/05/04/nyugat-europa-fellelegzik-az-egyesult-kiralysag-meg-kivar
https://hu.euronews.com/2020/05/04/nyugat-europa-fellelegzik-az-egyesult-kiralysag-meg-kivar
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legalább kétméteres távolság betartását. Az újra munkába lépők több mint hetven 
százaléka férfi, mivel a nők továbbra is otthon maradnak a gyerekekkel a 
szeptemberig meghosszabbított oktatási szünet miatt. 

 Hétfőtől enyhítik a kijárási korlátozásokat is: továbbra is csak indokolt esetben 
lehet utcára menni, tehát munkavégzés, élelmiszer- és gyógyszervásárlás, 
valamint egészségügyi indok miatt. Ezzel egy időben engedélyezett lesz azonban a 
rokonlátogatás, valamint a szabadtéri sportolás, kocogás a lakóhelytől távolabbi 
helyszínen is. 

 Újranyitják a parkokat, kerteket, villákat, de a játszóterek zárva maradnak. A 
városok és a tartományok közötti szabad mozgás még nem engedélyezett. A 
templomok továbbra is zárva maradnak, de engedélyezett a temetés maximum 15 
fő részvételével. Látogathatók a tartományon belüli temetők. A misék 
bemutatását a tervek szerint pünkösdre engedélyezhetik. 

 A római kormány többoldalas útmutatása szerint továbbra is tilosak a közösségi 
találkozók, rendezvények, hasonlóképpen nem lehet baráti összejöveteleket 
sem tartani. A közösségi távolságtartás jegyében indul újra a városi 
tömegközlekedés is: a buszokon, metrón is kötelező a szájmaszk és a kesztyű 
viselete, a buszon egyszerre csak húszan, a metrószerelvényen 120-an 
utazhatnak, minden második ülést szabadon hagyva. 

 Az egész országban egyszerre tervezett újraindulás ellenére több tartomány máris 
önálló utat követ: Luca Zaia, az északi Veneto kormányzója hétfőtől teljes nyitást 
hirdetett meg csakúgy, mint a déli Campania és Calabria is, hangsúlyozva, hogy a 
tartományaikba kívülről érkezőket karanténba helyezik. Szombaton tele voltak 
emberrel Róma – bezárt üzletekkel teli – sétálóutcái, a nápolyi tengerparti 
sétányok és a milánói metró is. A kötelező szájmaszkot nem viselte mindenki. Az 
egészségügyi hatóságok kéthetente ellenőrzik a járványterjedés alakulását, és ha 
a fertőzés erősödik, ismét szigorítják a korlátozásokat. Az országban a 
diagnosztizált fertőzöttek száma túllépte a 207 ezret, a halálos áldozatoké a 28 
ezret. 

 Semmi nem változik május 4-től, „csak munka miatt lehet kimenni, káosz lesz a 
tömegközlekedésben, a családok továbbra is otthon maradnak a gyerekekkel, a 
kormánysegélyek ígéretek maradtak" – írta a jobboldali Libero napilap. A 
jobbközép Il Giornale úgy vélte, vége a karanténnak, mostantól „olaszosan 
mindent szabad lesz”, miközben a családok fogyasztása az idén legalább nyolc 
százalékkal csökken, a kereskedelem és vendéglátás forgalma pedig több mint 
negyven százalékkal. 

2020.05.02.  Olaszországban az elmúlt 24 órában 474 beteg vesztette életét a koronavírus 

miatt. Lombardiában 329 haláleset történt, ami óriási ugrás a megelőző  nap 88-

as adatához képest. Az összes haláleset közelíti a 29 ezret. A kormány a jövő 

héttől tovább enyhít a korlátozásokon. A járványügyi bizottság vezetője, 

"labdarúgó-hasonlattal" élve kijelentette, "megkezdődött a második félidő. Nem 
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tudjuk milyen hosszú lesz, és milyen végeredmény születik. Ám nem szabad 

megfeledkezni arról, mennyi áldozatot követelt az első játékrész" - intett 

óvatosságra Domenico Arcuri. 

2020.04.30  A 10-es számú romániai katonai rendelet értelmében május 3-tól újabb 12 

napra, május 14-ig meghosszabbítják az Olaszországból és Olaszországba utazó 

repjáratok felfüggesztését.  

 Jobb a helyzet Olaszországban - Kétszáznyolcvanöttel emelkedett a koronavírus-
járvány halálos áldozatainak egy nap alatti száma Olaszországban - közölte 
csütörtök este az olasz polgári védelmi hatóság az utolsó járványtájékoztatón. 
Mostantól a hatóság kizárólag interneten közli a számokat, nem tartanak több 
sajtótájékoztatót a járvány adatainak alakulásáról. 

 Az aktív fertőzöttek száma egy nap alatti száma 3106-tal csökkent, ami az eddigi 
legmagasabb adatnak számít. A jelenleg regisztrált betegek száma 101 551-nek 
felel meg. A betegek közül több mint 81 ezren házi karanténban tartózkodnak. 
Intenzív osztályon 1694-en maradtak, ez a tizenöt napja mért adat felével 
egyenlő. 

 A gyógyultak száma túllépte a 75 ezret. Az utóbbi huszonnégy órában 4693-mal 
nőtt a gyógyultak száma, ami szintén az eddigi legmagasabbnak felel meg. 

 A gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma 

elérte a 205 463-t. 

 A gócpont Lombardiában egy nap alatt 598 beteget szűrtek a korábbi 786-hoz 
képest. A tartományban a diagnosztizált fertőzöttek száma meghaladja a 75 ezret. 
Kilencvenhárman haltak meg a korábbi száznégyhez képest. A régióban február 
20. óta több mint 13 ezren veszítették életüket a járványban. Ezzel egy időben a 
február 23-án elsőként vesztegzár alá helyezett Lodi és Cremona kórházai jelezték, 
hogy kilenc korábban már meggyógyult,és a teszteken negatívnak bizonyult 
személy fertőzödött meg ismét. 

 Olaszország minden tartományában a fertőzésterjedést mutató R0-érték egy alatt 
van. Luca Richeldi a polgári védelem egészségvédelmi szakértője elmondta az 
utóbbi tizenöt napban felére sikerült csökkenteni a halottak napi számát, 
megkétszereződött a gyógyultak napi létszáma. Csütörtökön az olaszországi 
tartományok felében száz alatt volt a napi diagnosztizált fertőzöttek száma. 
Majdnem két millió vírustesztet végeztek el az utóbbi több mint két hónapban. 

 „Az óvintézkedések megtették hatásukat. A járvány új szakaszába léptünk” – 

mondta Angelo Borrelli a polgári védelem vezetője. Bejelentette, hogy mostantól 
a hatóság kizárólag interneten közli a számokat, nem tartanak több 
sajtótájékoztatót a járvány adatainak menetéről. 

 Borrelli hozzátette, hogy a polgári védelem továbbra is az óvintézkedések 

tiszteletben tartását tanácsolja, mindenekelőtt a társadalmi távolságtartást. 

 Koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedéseket ugyan 
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fokozatosan készül feloldani a kormány, de a mozik újranyitása egyelőre nem 
szerepel egyetlen forgatókönyvben sem.  A karantén bevezetése eddig mintegy 
60 millió euró veszteséget hozott a filmszínházaknak. Mariano Pierucci több mozit 
is üzemeltet, egy római mellett további hetet az országban. Attól tart, lesz 
amelyiket nem fogja tudni újra megnyitni. Úgy véli, a társadalmi távolságtartásra 
vonatkozó korlátozó intézkedéseknek nem csak a gazdasági, de a pszichológiai 
hatása is pusztító. 

 A járvány mellett belpolitikai feszültségek is terhelik Olaszországot 

 A kormánypárti Élő Olaszország (IV) vezetője, Matteo Renzi a római szenátusban 
ultimátumot intézett Giuseppe Contéhez. Gazdasági újraindulást biztosító, a 
nemzeti érdekeket védő, valamint nem a „virológusokat, hanem a 
munkanélkülieket” előnyben részesítő politikai döntéseket sürgetett a 
kormánypárti Matteo Renzi és az ellenzéket vezető Matteo Salvini is a római 
parlamentben csütörtökön, választás elé állítva a miniszterelnök Giuseppe Contét. 
A kormánypárti Élő Olaszország (IV) vezetője, Matteo Renzi a római szenátusban 
ultimátumot intézett Giuseppe Contéhez.  

 Elismerte, hogy a miniszterelnök eredményesen irányította a járvány eddigi 
időszakát, amelyben elsősorban az ország megnyugtatására volt igény. A második 
fázisban azonban „ez nem elegendő, mostantól politikai cselekvésre van szükség, 
újraindulásra a járványhelyzet okozta pusztításban, távlatok és bátor döntések 
kellenek” – jelentette ki Matteo Renzi. Úgy vélte, Giuseppe Conte válaszút előtt 
áll, és „ha a populizmust választja a politika helyett, pártja fogja támogatni”. 

 Matteo Renzi volt baloldali miniszterelnök kijelentette: „Olaszország a kilencvenes 
évek elején az ügyészségeknek, a kétezres évek elején a szakértői kormányoknak  
engedett, most nem hajthatunk fejet a virológusok előtt, nem kérdezhetjük tőlük, 
hogyan küzdhető le a munkanélküliség, most a politikán a sor!”. Ignazio La Russa a 
jobboldali Olasz Fivérek (FdI) politikusa úgy reagált, hogy Matteo Renzi szavaival a 
Conte-kormány elveszítette parlamenti többségét. 

 Salvini pártja a képviselőház és a szenátus üléstermében tüntetett 

 A pártok képviselői Giuseppe Conte parlamenti felszólalását kommentálták. A 
miniszterelnök a kormány intézkedéseit magyarázta a járvány utáni újraindulás 
május 4-től meghirdetett időszakában. Conte az óvintézkedések lépcsőzetes 
bevezetését hangsúlyozta, lehetetlennek nevezve „a normális élethez való gyors 
visszatérést”. A kormányfő kijelentette, Olaszország nem hagyta maga mögött a 
járványhelyzetet. A túlzottnak tartott és a gazdasági újraindulást tovább késleltető 
óvatosságot korábban a baloldali kormányerő Demokrata Párt (PD) is bírálta. 

 A jobboldali ellenzéket vezető Liga pártja a csütörtökre virradó éjszaka elfoglalta a 

képviselőház és a szenátus üléstermét is: a párt tagjai szájmaszkban tüntettek a 
Conte-kormány ellen, majd az éjszakát is az üléstermekben töltötték. „Addig itt 
maradunk, amíg a kormány nem hoz konkrét lépéseket az olaszokért: elég a 
szavakból!” – sürgette az ország talpraállítását szolgáló cselekvést a fekete színű, 
zöld-fehér-piros csíkkal díszített szájmaszkot viselő Matteo Salvini a Liga vezetője. 

https://mandiner.hu/cikk/20200430_a_jarvany_mellett_belpolitikai_feszultsegek_is_terhelik_olaszorszagot
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 Salvini hozzátette, nem engedhető meg, hogy a járvány miatti gazdasági 

összeomlásban Olaszország „kínai és német gyarmattá váljon, én személy szerint, 
a Liga és a jobbközép büszke és olasz jövőt látunk Olaszország számára!”. A 
kormányfő a baloldali szakszervezetek rabja, ezért fosztja meg a vállalkozásoktól, 
oktatástól, templomoktól az újraindulás szabadságát – állította Salvini. 

 Renzi pártja lehet a kormányváltás kulcsa 

 Elemzők rámutattak, hogy Matteo Renzi pártja kilépése vezethet esetleges 
kormányváltáshoz: a színfalak mögötti egyeztetések nagykoalícióról szólnak 
jelenlegi kormánypártok és ellenzéki erők egy részének részvételével. 

 A költségvetés 55 milliárd eurós többletkorrekciójáról tartott csütörtöki felsőházi 
szavazáson az elfogadáshoz szükséges 277 voksból 158-t az ellenzék biztosított a 
kormánynak. A politikán kívülről érkezett, de az Öt Csillag Mozgalomhoz (M5S)-
hez közeli Giuseppe Conte jogászprofesszor 2018 júniusában került az M5S és a 
Liga közös kormányfői székébe. 2019 szeptemberétől az M5S-PD kormányt vezeti, 
amelynek a PD-ből kivált IV is a tagja 

 A koronavírus-járvány miatt a kórházak szülőszobájából kitiltott apukák online 
követhetik feleségeik szülését egy genovai kórházban. Emilia első pillanatainál 
sem lehetett ott az apuka, csak videokapcsolaton keresztül követhette párja 
vajúdását. Olaszországban ez nem általános, de a genovai San Martino Kórház 
dolgozói lehetővé tették, hogy az apák videókapcsolaton keresztül átélhessék a 
születés csodáját. 

 

2020.04.29  Négy szakaszban indul újra az élet Olaszországban a római kormány tervei 
szerint. Az első szakaszban, vagyis április 27-én a mezőgazdaságot, erdészeteket 
és a hajóipart ellátó gépgyártás indul újra. Május 4-től folytatódhatnak az 
építkezések, újraindulhat a textil- és divatipar és enyhítik a március 11-től 
érvényes kijárási korlátozásokat. Az olaszoknak ellenőrzés esetén továbbra is 
indokolni kell mozgásukat, de szabadon elhagyhatják lakókörzetüket, amit eddig 
csak munkavégzés miatt tehettek meg. Ismét engedélyezett lesz a szabadidős 
szabadtéri sportolás a lakóhelytől távolabb is.  

 Május 11-től felhúzzák redőnyeiket az üzletek. Itt biztosítani kell a fertőtlenítést, 
valamint a vevők közti távolságtartást. A ruhaüzletekben fertőtleníteni kell a 
felpróbált ruhákat. Kivételt továbbra is a nagyobb vevőtömeget vonzó 
kereskedelmi központok és piacok képviselnek.  

 A negyedik szakaszban, május 18-tól megnyitják a fodrászatokat, presszókat, 
éttermeket. A vendégek a bárpulttól legalább egy méterre fogyaszthatnak, két 
éttermi asztal között kétméteres távolságnak kell lennie, a pincéreknek kötelező 
lesz a szájmaszk és a kesztyű használata.  

 A szakértők a legutolsó fázist tartják a legérzékenyebbnek, mivel csak a ruha-, cipő 

és háztartási cikkeket áruló üzleteket számítva, mintegy 115 ezer kereskedelmi 
egység készül újranyitni. A fázisok kidolgozását a római kormány egy 17 fős 
szakértői csapatra bízta, melyet közgazdászok, egészségügyi szakemberek, 
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szociológusok, pszichológusok alkotnak, a vállalatszabályozással foglalkozó 
Vittorio Colao topmenedzser vezetésével.  

 A tervek szerint az ütemezés eredményeit, vagyis a járvány alakulását kéthetente 
felülvizsgálják. A járványtól mentes régiókban gyorsabban oldhatnák az 
óvintézkedéseket. Nem született még döntés az eddig többnyire távmunkában 
működtetett hivatalok újraindításáról. Mozikat, színházakat nem nyitják még újra, 
és a szórakozóhelyeket sem. A legnagyobb nehézséget a városi tömegközlekedés 
biztonságos megszervezése képviseli.  

2020.04.28  Olaszországban március eleje óta az előző 24 óra vírusadatai a legkedvezőbbek. 
A kormány május 4-től, három lépésben tervezi enyhíteni az érvényben lévő 
korlátozásokat. Addig a kijárási tilalmat sem oldja fel.  

 A koronavírus-járvány olaszországi gócpontjába, Lombardiába látogató Giuseppe 
Conte miniszterelnök enyhítési forgatókönyvét sokan túlzottan óvatosnak tartják. 
De a politikus Milánóban arról beszélt, a feltételek még nem adottak a 
megszokott mindennapi élethez, és további felelős magatartást kért az olaszoktól. 
"Még nem mehetsz be bárki házába, nem látogathatod meg a barátaidat, 
rokonaidat. Nem teheted ezt meg, mint ahogy partikat sem rendezhetsz. Majd 
eljön az ideje ennek is - fogalmazott Conte.  

 Az olasz és a spanyol autógyárak is újrakezdhették a termelést - szigorú 

biztonsági előírások betartásával. A Fiat-Chrysler üzemébe érkező 
munkavállalókat hőkamera pásztázza. Maszkot és kesztyűt kaptak, amit kötelező 
viselniük. Kézfertőtlenítőket helyeztek ki a büféknél. 

 Egy helyi olasz fodrásztulajdonosai az üzlethez láncolva tüntettek a koronavírus 

kitörés idején történő kényszerzárások ellen.  Az észak-olaszországi tüntetésre 

azután került sor, hogy a kormány kijelentette hogy június elejétől nyitaná meg az 

éttermeket, fodrászatokat és kozmetikákat, ezáltal fokozatosan könnyítené a 

lezárási intézkedéseket. 

2020.04.27  "Ha szeretitek Olaszországot, továbbra is betartjátok a társadalmi 
távolságtartást" - ezzel a felszólítással mutatta be az olasz kormányfő országa 
május 4-i újraindulásának forgatókönyvét. Giuseppe Conte szerint egy hosszú, 
nehéz időszak következik.  

 Még nem oldják fel a kijárási korlátozást, továbbra is csak indokolt esetben - 
munkavégzés, egészségügyi okok - lehet elhagyni a lakókörzetet. Zárt helyeken 
kötelező lesz a szájmaszk viselése, ezek árát maximalizálták. Továbbra is tilos lesz 
a közösségi gyülekezés. 

 "Most megkezdjük a vírussal való együttélés fázisát. Tisztában kell lennünk azzal, 
ebben az új, második szakaszban az ország egyes régióiban újra felfelé ívelhet a 
járványgörbe - fogalmazott az olasz miniszterelnök. 

 Conte elmondta, engedélyezik a profi sportolók edzését, és mérlegelik a 
labdarúgó-bajnokság újraindításának lehetőségét. 

https://maszol.ro/pdf/maszol_szerzoi_jogok.pdf
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 Májusban újraindul a kézműves- és az építőipar rendkívüli egészségvédelmi 

előírásokkal, a vendéglátóhelyek kizárólag elvitelre árulhatnak ételt-italt. Május 
18-tól indul újra a teljes kereskedelem, megnyitják a múzeumokat, könyvtárakat, 
folytathatják az edzést a professzionális csapatsportok játékosai. Június 1-től 
nyitják újra a presszókat, éttermeket, fodrászatokat és kozmetikaszalonokat. 

 A polgármesterek újranyithatják a parkokat, kerteket, de ismét le is zárhatják, ha 
indokoltnak látják. 

 A lakosság, az egyház és az ellenzék is bírálja a kormány újraindulási terveit 
Olaszországban. Az olasz püspöki kar például csalódott, mert a kormány továbbra 
sem engedélyezte a hívőkkel bemutatott miséket. Csalódottság övezi Giuseppe 
Conte miniszterelnök vasárnap este bejelentett gazdasági-társadalmi újraindulási 
forgatókönyvét. Ebből az olaszok a koronavírus-járvány miatti kijárási korlátozás 
enyhítését hiányolják, a püspökök a templomok újranyitását sürgetik, a Matteo 
Salvini vezette jobboldali ellenzék szerint pedig a kormány "tehetetlensége" 
tönkreteszi az országot.  

 Az Il Fatto Quotidiano című kormányközeli napilap is úgy vélte, a Conte-kormány a 
"kéziféket behúzva" indította el a koronavírus-járvány utáni újrakezdést. Az olasz 
püspöki kar közleményben fejezte ki csalódottságát, miután a kormány "önkényes 
döntéssel" továbbra sem engedélyezte a hívőkkel bemutatott miséket. A püspöki 
kar szerint az egyház feladata a keresztény közösségek életének független 
megszervezése, természetesen az óvintézkedések tiszteletben tartásával. A 
kormány úgy reagált, hogy a hívőknek a misén való részvételére külön protokollt 
állítanak össze. 

 Matteo Salvini, a Liga vezetője közösségi oldalán kijelentette, Olaszország 
biztonságban, de újra akar indulni. "A dolgozók, vállalkozók, vendéglátósok, 
kereskedők, alkalmi munkából élők, önálló munkavállalók és családapák nem 
várhatnak tovább". Szerinte az ellenzék készen áll az utcán is hallattatni az olasz 
nép szavát. "Negyvenhét nap bezártság elég volt, engedjetek ki dolgozni és pénzt 
keresni, és élni az életünket, pesze másképpen, mint eddig. Azonnal induljunk újra 
biztonságban, máskülönben Olaszország tönkremegy". 

2020.04.26  Három hét múlva kezdhetik el az edzéseket az olasz labdarúgó-bajnokságban: 

Giuseppe Conte miniszterelnök vasárnap este jelentette be a koronavírus-járvány 
miatti intézkedések könnyítéseit, ezek között az is szerepel, hogy a profi 
csapatsportokban május 18-tól lesz engedélyezett újra a tréning (az egyéni 
sportágakban már jövő hétfőtől lehet edzeni). A Serie A március 9. óta szünetel, 
még 12 forduló van hátra. Az újrakezdés talán júniusban lesz lehetséges. 

 Látványos égi parádét tartott az olasz légierő: Az olasz légierő gépei alakzatban 
repültek végig Róma nevezetességei felett, a nemzeti színeket húzva az égre a 
felszabadulás napján. 75 éve először Milánót és Torinót, majd a többi itáliai várost 
is felszabadították a két évtizeden át tartó fasiszta diktatúra alól. A Resistenza 
fegyveres antifasiszta ellenállási mozgalom partizán harcosai és fegyvert fogó civil 
felkelők számos településen a szövetségesek bevonulása előtt elkergették vagy 
elfogták a fasisztákat. https://hu.euronews.com/2020/04/26/latvanyos-egi-

https://hu.euronews.com/2020/04/26/latvanyos-egi-paradet-tartott-az-olasz-legiero
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2020.04.24.  Hóágyúkat használnak fertőtlenítésre Olaszország több településén: A 
koronavírus-járvány által egyik leginkább sújtott európai országban május 4-től 
tervezik bevezetni a korlátozások lazítását. Giuseppe Conte miniszterelnök azt 
mondta, hogy az enyhítésre szigorú, tudományos tervek mentén készülnek.  

2020.04.23.  Dél-Olaszország sikeresebben harcolt a járvánnyal, mint az északi régiók: Több 
mint 12 ezer ember halt meg Lombardiában, a leginkább érintett olasz régióban 
eddig a koronavírus okozta betegségben. A dél-olaszországi Campaniában ehhez 
képest csak 300 ember vesztette életét. Itt a népesség kevesebb mint egytizede 
fertőződött meg. Hétfő óta nem történt koronavírus miatti haláleset, és új 
fertőzötteket sem diagnosztizáltak a régió fővárosában, Nápolyban. 

 Campania élen jár abban, hogy hatékony gyógyszert találjanak a koronavírussal 
megfertőződött betegek kezelésére. A Pascale kutatóközpontban Dr. Paolo 
Ascierto egy olyan hatóanyaggal végez kísérleteket, amelyet normál esetben a 
reumás betegek gyógyítására használnak. A kezelés iránt nagy az érdeklődés 
világszerte. 

 “Kapcsolatban állunk amerikai és európai kutatókkal is, akik érdeklődnek a 

tapasztalataink és az eljárásunk iránt, hogy mit csinálunk, és mik a megérzéseink.”  
A tudományos kutatás mellett gyorsan felhúzott kórházakkal is harcolnak a 
koronavírus ellen. Ebben a vadonatúj Ospedale del Mare-i létesítményben 72 új 
intenzív ágyat állítottak fel mindössze 30 óra leforgása alatt.  

 A betegség elleni harc igazi központja Campaniában a nápolyi Cotugno kórház. Az 
intézmény nagyon biztonságos a dolgozók számára - itt eddig mindössze két ápoló 
fertőződött meg koronavírussal. “Ez a kórház eleve a fertőző betegségekre 
specializálódott” - magyarázza az igazgató, Dr. Maurizio Di Mauro. “A múltban 
olyan betegségeket kellett már itt kezelnünk, mint a kolera és a SARS, ezért van 
saját eljárásunk az előkészületekre, és a védőfeszerelések korrekt használatára 
vonatkozóan.”  

 A kórházat 10 napon belül Covid-19 központtá alakították, és 100 intenzív ágyat 
telepítettek egy új épületszárnyba. "Ennek a kórháznak az orvosai 
bebizonyították, hogy meg lehet védeni az egészségügyi dolgozókat a vírustól"- 
magyarázza tudósítónk. "Mindössze a megfelelő felszerelésre és a szabályok 
szigorú betartására van szükség a keresztfertőzés elkerülésére. Ez a nápolyi 
kórház megállta a helyét a vírussal szemben, az észak-olaszországi régió 
kórházaitól eltérően. Európa első orvosi iskoláját Dél-Olaszországban alapították a 
10. században. Úgy tűnik, az ország  többi részének még mindig van mit tanulnia a 
régiótól." 

 Több koronavírus miatt elhalálozott személyek rokonai állítják, hogy gondatlan 
egészségügyi okoból hunytak el a hozzátartozóik és bíróság elé akarják állítani 
ezeknek az egészségügyi intézmények vezetőit. A gyászoló családok most 
összegyűltek, hogy bizonyítékokat keressenek a tárgyalásokhoz, amelyek ha 
valaha is elindulnak, több egészségügyi tisztségviselő börtönbe kerülhet. 

https://hu.euronews.com/2020/04/26/latvanyos-egi-paradet-tartott-az-olasz-legiero
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 Csütörtökön elkezdték Lombardia régióban az antitest-tesztek elvégzését.  

 Az olasz kormány még mindig nem hajlandó engedélyezni a focicsapatok 
edzését (A Series) a bajnoki liga esetleges újraindulása előtt – jelentette ki 
szerdán Vincenzo Spadafora sportminiszter. 

2020.04.22  Már második napja látványosan csökken az aktív fertőzöttek száma 
Olaszországban. 
 

 Riminiben a rendőrség drónokat és quad motorokat  használnak azok 

ellenőrzésére akik nem tartják be a karantén szabályokat. 
 

 Egyre több szakértő jósolja az olaszországi euro-szkepticizmust és hogy az 
elkövetkező időszak kihívást jelent az európai tagság szempontjából.  
 

 Az olasz kormány próbálja meggyőzni Franciaországot és Spanyolországot a 
„korona kötvények” kibocsátására, olyan adósságmegosztásra, amelynek 
kifizetéséhez az összes EU tagállam hozzájárulna. Az EU tagállamok közül 
kiemelten Hollandia és Németország ellenzik ezt az intézkedést, mivel úgy itélik 
meg, hogy az adófizetőket más országok adósságai fogják így terhelni.  

2020.04.21  A velencei filmfesztivál, amelyet idén szeptemberre tervezik megszervezni, 
továbbra is meg lesz tartva, annak ellenére, hogy más országban tervezett 
filmfesztiválok megszervezése már problémákba ütközött a koronavírus járvány 
miatt. 
 

 Az AP szerint Vatikán csatlakozott azok sorai közé, akik dícséretre méltónak 
tekintik Kína segélynyújtási erőfeszítéseit. 
 

 Giuseppe Conte miniszterelnök bejelentette, hogy a hét végéig kiközlik az 
óvintézkedések fokozatos enyhítését. A legnagyobb óvatosság politikáját fogják 
alkalmazni és komoly tudományos alátámasztásokkal összhangban fogják véghez 
vinni az intézkedéseknek az enyhítését. Május 4-től tervezik alkalmazni. 
 

 Megnőtt az euroszkepticizmus az EU tagállamok körében, főként az Olaszországi 
kormány érezte a leginkább az EU reakció hiányát a segítségnyújtásban. Ursula 
von der Leyen főbiztos asszony bocsánat kérésre kényszerült az olaszországi 
megsegítés hiánya miatt.  
 

 Az utóbbi hónapban különböző közvéleménykutatás során kiemelkedően magas 
volt azoknak az aránya (58%) akik úgy gondolják, hogy az EU többet tehetett volna 
Olaszországért és így az ország EU tagsága fölösleges. Számos vélemény az mellet 
van, hogy Kína nagyobb segítséget nyújtott az országnak ebben az időszakban. 
Conte miniszterelnök igyekszik fenntartani a pro-EU szellemiséget és csütörtökön 
részt fog venni egy virtuális Summit-on, amely keretén belül több segítséget fog 
kérni a világjárvány hatásainak csökkentésére.  

2020.04.20  Olaszország figyelmeztette az EU-t, hogy „dominohatás” keletkezik amennyiben 
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az EU nem sikerül megmentenie Olaszország gazdaságát. Conte miniszterelnök 
azt kérte vezetőtársaitól, hogy használják a „teljes erőbedobást” a gazdaságaik 
megmentésére.  
 

 A miniszterelnök nem adja fel az u.n. „koronakötvények” kibocsátását, és 
inszisztált, hogy nem engedi, hogy állampolgárai olyan áldozatokat hozzanak ami 
odavezeti Romát, hogy kölcsönt vegyen fel. A SUeddeutsche Zeitung német 
napilapnak azt nyilatkozta: „A második világháború óta a legnagyobb sokkot éljük 
át és Európának választ kell találnia!” 

2020.04.19  A 9.számú romániai Katonai Rendelet értelmében április 19-től felfüggesztve 
marad minden olaszországi repülőjárat Romániába és Romániából Olaszországba. 
 

 A velencei filmfesztivált, amelyet idén szeptemberre tervezik megszervezni, 
továbbra is meg lesz tartva, annak ellenére, hogy más országban tervezett 
filmfesztiválok megszervezése már problémákba ütközött a koronavírus járvány 
miatt. 

2020.04.16  Olaszországban a fertőzés terjedésének csökkenésével párhuzamosan a kormány 
fokozatosan engedi egyes üzletek újranyitását.  
 

 A leginkább érintett Lombardia május 4-től szeretne visszakapcsolódni a 

termelésbe, várhatóan ezen a napon oldják fel a jelenlegi korlátozásokat is. 
 

2020.04.15  Olaszországban, ahol a legkevesebb új koronavírus-esetet regisztrálták egy hónap 
alatt, néhány könyvesbolt és gyermekruházat újból megnyílt. 
 

2020.04.14  Minden tiltási intézkedést meghosszabbítottak május 3-ig. 
 

 Május harmadikáig nem oldják fel a vesztegzárat, keddtől azonban engedélyezi a 
kormány, hogy újra kinyissanak a könyvesboltok, papír-írószer üzletek, valamint a 
csecsemőcikkeket áruló boltok. Lombardia, Piemont, Veneto, Lazio és Campania 
tartomány viszont még ennyit sem enyhít az óvintézkedéseken. 

 
• Conte mindazonáltal kijelentette, hogy egyes vállalkozások - például irodaszerek, 
könyvek és gyermekruhák értékesítésével foglalkozó üzletek - április 14-én, keddtől 
kezdődően folytathatják tevékenységüket.  
 
• Conte hozzátette továbbá, hogy ha bizonyos feltételek teljesülnek, a kormány 
fontolóra veszi az olyan vállalkozások fokozatos újbóli megnyitását, amelyeket 
kénytelenek voltak bezárni a zárolás során. 
 
• A jelenlegi intézkedések értelmében az olasz hatóságok az ország minden egyes 
személyétől megkövetelik a mozgásuk korlátozását, és otthonuk csak alapvető célokra 
történő elhagyását.  
 
• A belföldi utazások tilalma továbbra is érvényben van. 
 
• Kivételt tettek a szükséges munkahelyi vagy egészségügyi okok miatt. 
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• Nem világos, hogy a tilalom meddig marad-e hatályban. Az összes olasz 
állampolgárról, aki külföldről érkezik az országba, 14 napos kötelező ön elszigetelési 
időszak vonatkozik.  
 
Az olaszországra repülővel, vasúttal, közúttal vagy hajóval belépő utasok kötelesek 
bejelenteni a hatóságoknak az utazás indokát, ahol az önszigetelésüket tervezik, hogyan 
kívánják eljutni az önszigetelésük helyére, és telefonszámuk kapcsolatba léphetnek velük 
a 14 napos önszigetelési időszak alatt. 

2020.04.11 • Olaszország 619 halálos áldozatot regisztrált a Covid-19-en keresztül április 11-én, 
szombaton, 49-nél több, mint pénteken, egy olyan napon, amikor az Egyesült Államok 
hivatalosan meghaladta a mediterrán nemzetet, mivel az ország a világon a legtöbb 
koronavírus okozta halálos áldozatok száma. 
 
• Az új adatok Olaszország összesített koronavírus-halálozását 18 849 emberre 
vetik. 
 
• Az olasz polgári védelem szerint jelenleg 100 269 ember fertőzött a vírussal, mivel 
a szombati 1,996 eset növekedett. 
 
 
• Olaszországban összesen 2 079 ember gyógyult az elmúlt 24 órában, így a teljes 
gyógyulási szám 32 534 volt. 

2020.04.10 • Giuseppe Conte miniszterelnök május 3-ig meghosszabbította az olaszországi 
zárolást, elutasítva a vállalkozások nyomását, amelyek lehetőséget keresnek a 
tevékenység újraindítására, mivel az elszigetelési intézkedések súlyosbítják a gazdaságot. 
 
• Az átfogó korlátozások, amelyek magukban foglalják az összes nem alapvető 
üzleti tevékenység tilalmát, megrontják Olaszország gazdaságát, a nagy adósság és az 
alacsony növekedés terhelik még a vírus támadása előtt is.  
 
 
• Olaszországban 3951 új eset fordult elő, szemben a napi korábbi 4 204-rel, 
közölték a polgári védelmi tisztviselők. Olaszországban az elmúlt 24 órában 570 
halálesetet regisztráltak, kevesebb mint 610 nappal korábban. Ez a halálesetek számát 18 
849-re teszi. 

2020.04.08 Olaszország Kormánya június 15-ig meghosszabbította a külföldi állampolgároknak azon 
ottartozkodási engedélyét, amely január 31 és április 15 között van a lejárati határideje. 
 

2020.04.06 Április 6-tól meghosszabbították azt a korlátozást, miszerint minden repülőjárat fel van 
függesztve, amely Romániából Olaszországba, illetve Olaszországból Romániába 
tervezett. A korlátozás április 6-tól 14 napig érvényes. 
 

2020.04.05 Április 5-én, több mint két hét után, a legalacsonyabb elhalálozási arány: 525 

2020.04.01  Április 1-jén a kormány meghosszabbította a lezárási időszakot április 13-ig, 

2020.04.01 Április 1-től lehet leadni a kéréseket a 600 eurós márciusi járulékért, valamint a 
bébiszitter pluszjuttatásért. Április 15-től fizetik a jóváhagyott juttatásokat. A sürgösségi 
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helyzet miatt késések léphetnek fel a jutattások átutalásában, amely érintheti a romániai 
munkavállalókat is. 
https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2020/covid_2020/2020.03.25_italia.pdf  

2020.03.28 Március 28-tól az utazási (Olaszorsáózágba való utazási) intézkedések az alábbiak szerint 
módosultak: 
 

- Repülővel való utazás: felszállás előtt egy saját felelősségi nyilatkozatot kell 
felmutasson (letölthető itt), amely kell tartalmazza a következő információkat: 
utazás célja/oka (egészségügyi, munkahelyi kötelesség, sürgösségi eset), a 14 
napos házi elkülönítés címe, mivel utazik az otthoni elkülönítés címére, illetve 
telefonos elérhetőség.  

- Külföldről érkező utasok nem használhatják a tömegközlekedést, csak magán 
tulajdonú gépjárművel utazhatnak a házi elkülönítés címére (vagy valaki várja őket 
a repülőtéren/állomáson/megállóban, vagy bérelnek egy autót, amennyiben 
lehetséges, vagy taxival utaznak) 

- A házi elkülönítés periódusa kötelező mindenkinek aki Olaszországba érkezik, 
abban az esetben is ha magán autóval utazik az országba. Azok a személyek, akik 
munkaügyben utaznak, lehetőségük van a 72 órás házi elkülönítésre (ez 
meghosszabbítható még 48 órával, alátámasztható setben), amennyiben ez 
kiemelten szükséges. 

- Minden személy, aki külföldről érkezik, közölnie kell az érkezését a helyi 
közegészségügyi hatóságnál, illetve azt is ha Covid 19 fertőzés tünetet észlel.  

Más helyszínen is tölthetik a házi karantént, mint a saját lakcímük. Amennyiben a 
külföldről érkező személynek nincs lehetősége egy adott címre utaznia, nincs szabad 
szállás vagy nincs amivel oldautazzon, akkor a Polgárőrség átal meghatározott címen kell 
elvégezze a házi elkülönítést, saját költségén. 

2020.03.24  Március 24-én, egy élő közvetítésű sajtótájékoztatón a Conte bejelentette az új 
rendeletet, amelyet a Miniszterek Tanácsa hagyott jóvá.  
 
A rendelet magasabb pénzbírságot szabott ki a korlátozó intézkedések megsértéséért, 
valamint a kormány és a parlament közötti vészhelyzet közötti kapcsolat szabályozására.  
 
Ez magában foglalta a tömegközlekedés és a magánszállítás csökkentésének vagy 
felfüggesztésének a lehetőségét, és felhatalmazta a regionális kormányokat arra, hogy 
legfeljebb hét napig további korlátozó rendeleteket vezessenek be a régiójukba, 
mielőtt azokat nemzeti rendelettel megerősítik.  

-  

2020.03.21  Március 21-én a Conte további korlátozásokat jelentett be az országos lezáráson belül, az 
olaszországi nem alapvető termelés, ipar és vállalkozások felfüggesztésével, az új esetek 
és halálesetek számának növekedése miatt az előző napokban.  

 

2020.03.20 Március 20-án az Egészségügyi Minisztérium szigorúbb szabályozást rendelt a szabad 
mozgásra vonatkozóan. Az új intézkedések megtiltották a szabadtéri sportolást és a 
futást, kivéve egyedileg és a lakóhely közvetlen közelében. 
 
 A parkokat, játszótereket és a közterületet bezárták. Ezenkívül az ország egész területén 
történő mozgást tovább korlátozták azzal, hogy betiltották "a főtől eltérő lakóhely felé 

https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2020/covid_2020/2020.03.25_italia.pdf
https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
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történő mozgást", ideértve a nyaralókat, hétvégén és ünnepnapokon. 
 

2020.03.19  Március 19-én a hadsereget küldték Bergamo városához, amely a koronavírus által 
leginkább sújtott olasz város 
 

2020.03.11 Március 11-én a kormány 25 milliárd eurót különített el a vészhelyzetre. Este Conte 
bejelentette a lezárás szigorítását, és minden kereskedelmi és kiskereskedelmi 
vállalkozást bezárnak, kivéve az alapvető szolgáltatásokat nyújtókat, például az 
élelmiszerboltokat és a gyógyszertárakat.  
 

2020.03.10 Conte miniszterelnök március 10-én növelte a karantén lezárását, hogy az egész 
Olaszországra kiterjedjen, ideértve az utazási korlátozásokat és a nyilvános 
összejövetelek tilalmát is. 
 

2020.03.08  A március 7 és 8 közötti éjszaka a kormány jóváhagyta a Lombardia és 14 másik Veneto, 
Emilia-Romagna, Piemont és Marche tartomány tartomány lezárásáról szóló rendeletet, 
több mint 16 millió embert érintve. 
 
 A rendelet "feltétlenül elkerülte a térségekbe való belépést és onnan távozást", és az 
előzőhöz hasonlóan akár három hónapos börtönbüntetést is előírhatott azok számára, 
akik megsértették a lezárást.  
 
Csak a vészhelyzetek vagy "bizonyított munkavégzési igények" miatt lehetett bejutni a 
területekre, és azokból a prefektus engedélyével.  
 
A rendelet valamennyi tornatermet, úszómedencét, gyógyfürdőt és wellness-központot 
bezárt. A bevásárlóközpontokat hétvégén kellett bezárni, míg más kereskedelmi 
tevékenységek nyitva maradhatnak, ha garantálható lesz az egy méteres távolság az 
ügyfelek között.  
 
A rendelet előírja a múzeumok, kulturális központok és síközpontok bezárását a lezárási 
területeken, valamint a mozik, színházak, kocsmák, tánciskolák, játéktermek, fogadási 
szobák és bingócsarnokok, diszkók és hasonló helyek bezárását az egész országban  
 
A polgári és vallási szertartásokat, beleértve a temetési ünnepségeket, felfüggesztették. 
Az összes szervezett rendezvényt, valamint a nyilvános vagy magán helyiségekben tartott 
eseményeket is felfüggesztették, ideértve a kulturális, rekreációs, sport- és vallási jellegű 
eseményeket is, zárt helyen tartva.  
 
Ezt az intézkedést Európa történelmének legnagyobb leállásaként valamint a Kínán kívüli 
térségek bármelyikében megtett agresszívabb reakciónak nevezték, és megbénította az 
ország leggazdagabb részeit, miközben Olaszország megpróbálta megakadályozni a gyors 
elterjedést. a betegség 
 
Giuseppe Conte miniszterelnök március 8-án kiterjesztette a karantén lezárását, hogy 
lefedje Lombardia összes régióját és 14 másik északi tartományt. 
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Március 9-én a kormány bejelentette, hogy minden olaszországi sporteseményt legalább 
április 3-ig törölnek, ám a tilalom nem terjed ki a nemzetközi versenyekben részt vevő 
olasz klubokra vagy nemzeti csapatokra. 
 

2020.03.04  A Miniszterek Tanácsa március 1-jén jóváhagyta a járvány visszaszorításának rendezését. 
A rendeletben az olasz nemzeti területet három területre osztották:  
 
Vörös zóna (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, 
Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia és Terranova dei Passerini településekből áll 
Lombardiaban, valamint Vò település Venetoban), ahol az egész lakosság karanténban 
van. 
 
Sárga zóna (Lombardia, Veneto és Emilia-Romagna régióiból áll), ahol felfüggesztik a 
társadalmi és sporteseményeket, és bezárják az iskolákat, színházokat, klubokat és 
mozikat. 
 
A nemzeti terület többi része, ahol a biztonsági és megelőzési intézkedéseket nyilvános 
helyeken reklámozzák, és a tömegközlekedési eszközökön speciális fertőtlenítést 
végeznek. 
 
 
Március 4-én Emilia-Romagna regionális egészségügyi miniszterét, Raffaele Donini-t és 
Barbara Lori területi minisztert pozitívnak nyilvánították a COVID-19 tekintetében 
 
 
Március 4-én az olasz kormány elrendelte az összes iskola és egyetem leállítását két hétig, 
mivel az ország 100 halálos áldozatot ért el a járvány miatt.] Ugyanezen a napon a 
kormány úgy határozott, hogy minden olaszországi sporteseményt április 3-ig zárt ajtók 
mögött rendeznek. 

2020.02.28 Február 28-án négy ember halt meg, köztük egy 85 éves Lombardia, aki a Piacenza kórház 
egyik karanténzónájában lakott, egy 77 éves és két másik, 80 év feletti személy.  
 
 2020. március 1-jéig 984 megerősített eset 
 
Február 28-ig 151 megerősített eset volt Veneto-ban, 70 eset pedig Vò községben, 
beleértve a két halálos áldozatot is. 
 
Az olasz egyetemi és kutatási miniszter, Gaetano Manfredi bejelentette, hogy online 
minden iskolát február 29-ig 

2020.02.27   
Február 27-én két 88 éves és egy 80 éves ember meghalt Lombardiaban. 
 

2020.02.26  Február 26-án Emilia-Romagnában meghalt egy 69 éves férfi, a Lodi-ból, akinek korábban 
fennállt a betegsége. 
 
Február 26-án további kiskorú esetét azonosították.  
 



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

 

 
 

 

2020.02.25  Február 25-én a nembroi 84 éves férfi, egy 91 éves férfi San Fiorano-ból és egy 83 éves 
Codogno-i nő meghalt a fertőzések által okozott szövődményekben. 
 
Február 25-én Trevisóban meghalt egy 76 éves nő, akinek korábban már fennállt a 
betegsége. 
 
Február 25-én az Aviano légibázis február 28-ig bezárta az összes iskolát.  
 
A gépjárművezetői engedély vizsgáit felfüggesztették Lombardia és Veneto területén. A 
vörös zónákban az ellenőrző pontok számát 15-ről 35-re emelték, és a hadsereg 
személyzetét küldték az ellenőrző pontok személyzetének segítésére.  
 

2020.02.24  Február 24-én Bergamoban meghalt egy 84 éves férfi, akinek már fennálló orvosi 
betegségei vannak a Villa di Serio-ban, miközben a Papa Giovanni XXIII Kórházban 
helyezték kórházba 
 
Február 24-én további 500 rendőr került kinevezésre a karanténba helyezett területeken 
Lodi és Veneto területén.  
 
A bazilikata kormányzója, Vito Bardi kötelező 14 napos karantént hozott létre a kitörés 
által érintett észak-olaszországi területekről érkező emberek számára  
 
Az Egészségügyi Minisztérium bejelentette, hogy 31 laboratórium  fogja vizsgálni 
Olaszországba a gyanús COVID-19 esetekből származó tamponokat  
 
Az olyan nagyvállalatok, mint az IBM, az Enel, a Luxottica, a PwC és a Vodafone, továbbra 
is lehetővé tették az alkalmazottak számára, hogy otthonukból dolgozzanak.  
 
 
Naponta több mint 300 000 hívást regisztráltak a Lombardia ingyenes telefonvonalára, 
valamint a 112 segélyhívószámra 

2020.02.23  Február 23-án Crema-ban meghalt egy 68 éves Trescore Cremasco rákos nő. Az 
olaszországi esetek száma 152-re nőtt, 
 

2020.02.22 Február 22-én Lombardiaban meghalt egy 77 éves Casalpusterlengo nő, aki 
tüdőgyulladásban szenvedett és ugyanabban a mentőszobában járt, mint a Codognoból 
származó 38 éves. Beleértve a Venetoban meghalt 78 éves férfit, az esetek száma 
Olaszországban 79-re emelkedett. 
 
Február 22-én a kormány új rendeletet hirdetett meg, amelyben észak-olaszországi 11 
különféle önkormányzatból több mint 50 000 embert karanténba helyeznek.  
 
A karanténzónákat vörös zónáknak, Lombardia és Veneto területén kívül eső területeket 
pedig sárga zónáknak nevezik  A jogsértésekkel szemben kiszabott büntetések 206 euró 
pénzbírságtól három hónapos börtönig terjednek.  Az olasz katonai és bűnüldöző 
ügynökségeket utasították a zárolás biztosítására és végrehajtására. 
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Az iskolákat tíz Lombardia, egy Veneto és egy Emilia Romagna településen bezárták. Az 
összes nyilvános rendezvényt törölték, és bizonyos kereskedelmi tevékenységeket  
 Az összes vallási szolgálatot törölték.Felfüggesztették a regionális vonatszolgáltatást a 
leginkább érintett területekre, a vonatok átugrani a Codogno, Maleo és Casalpusterlengo 
állomásokon. 
 
A tünetekkel küzdő embereknek azt tanácsolták, hogy hívják a 112 segélyhívó számot, 
ahelyett, hogy közvetlenül kórházakba menjenek, a betegség terjedésének korlátozása 
érdekében.  
 
Az Egészségügyi Minisztérium létrehozott egy weboldalt és egy közvetlen vonalon 
(1500), ahol az emberek a legfrissebb frissítéseket és információkat szerezhetik meg, 
valamint jelentést tehetnek a gyanús esetekről. 
 
Giuseppe Conte miniszterelnök 2020. február 22-én felfüggesztette az összes Lombardia 
és Veneto régióban zajló sporteseményt, beleértve a három Serie A labdarúgó-mérkőzést 
ezekben a régiókban, valamint egy Piemontban, amelyeket másnap játszanak.  
 
A venetói hatóságok törölték a velencei karnevál utolsó két napját. A Piemont hatóságai 
törölték az ivreai karnevál utolsó három napját.  
 
A Lombardia és az Emilia-Romagna szupermarketeit az ügyfelek ürítették ki, mivel a 
lakosok élelmiszer- és készletkészleteket készítettek. Lombardia több városának utcáit, 
parkjait és vasútállomásait elhagyatották. 
 

2020.02.20 Február 20-án további három eset megerősítésre került, miután a betegek tüdőgyulladás 
tüneteiről számoltak be. Ezt követően kiterjedt szűréseket és ellenőrzéseket végeztek 
mindenkinek, aki esetleg kapcsolatba került a fertőzött alanyokkal vagy azok közelében.  
 

2020.02.16  Február 16-án, amikor a férfi állapota rosszabbodott, a Codogno Kórházba ment, ahol 
légzési problémákat jelentett. A COVID-19-et kezdetben nem gyanították, ezért további 
óvintézkedéseket nem tettek, és a vírus képes megfertőzni más betegeket és 
egészségügyi dolgozókat 

2020.02.06  Február 6-án egy, a Wuhanból hazatelepített olasz pozitívnak bizonyult a COVID-19 
tekintetében, az olaszországi esetek számát háromra növelve. 
 

2020.01.31  Január 31-én Rómában megerősítették a COVID-19 első két esetét. 
 
Január 31-én az olasz kormány felfüggesztette a Kínába irányuló és onnan induló összes 
járatot, és hat hónapos vészhelyzetet hirdetett ki. 
 
 Giuseppe Conte miniszterelnök szerint Olaszország volt az első EU-tagállam, amely ilyen 
óvintézkedéseket tett. 
 
A kormány emellett hőszkennereket és hőmérsékleti ellenőrzéseket vezetett be az olasz 
repülőterekre érkező nemzetközi utasok számára. 
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Források:  

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/ 

https://www.aljazeera.com/news/2020/04/trump-warns-lot-death-covid-19-battle-live-updates-
200404232003006.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_pandemic_in_Italy 

https://www.businessinsider.com/italy-spain-france-declines-daily-coronavirus-death-tolls-
nationwide-lockdowns-2020-4 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30627-9/fulltext 

http://mae.ro/  

https://hu.euronews.com/2020/04/27/a-vilag-sporthirei-jarvany-idejen  

https://hu.euronews.com/2020/04/27/egy-uj-fazis-a-jarvannyal-valo-egyutteles-kezdodik-
europaban  

https://hu.euronews.com/2020/04/23/del-olaszorszag-sikeresebben-harcolt-a-jarvannyal-
mint-az-eszaki-regiok  

https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/125897-fokozatosan-lazitanak-a-korlatozasokon-
elkezd-dott-europa-ujrainditasa  

https://index.hu/kulfold/2020/05/16/olaszorszag_nyitas_hatrok_jarvany_conte_rendelet/  

https://hu.euronews.com/2020/05/19/milano-a-visszakapott-szabadsag-ize  
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