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Zaprte šole in univerze v Italiji
Izobraževalne dejavnosti v šolah vseh ravni so prekinjene do 15. marca, obiskovanje šolskih in
visokošolskih dejavnosti, vključno z univerzami in ustanovami naprednega umetniškega, glasbenega
in koreografskega usposabljanja, strokovnimi tečaji in univerze za starejše se v vsakem primeru
ustavijo razen možnosti izvajanja dejavnosti učenja na daljavo. V času trajanja prekinitve didaktičnih
dejavnosti v šolah direktorji šol aktivirajo metode poučevanja na daljavo.
Podiplomski tečaji, povezani z izvajanjem zdravstvenih poklicev, vključno s tistimi za zdravnike na
specialističnem usposabljanju, so izključeni iz prepovedi.

Stop dogodkov za publiko in omejitev za kinodvorane in gledališča
Konference, sestanki, srečanja in družabni dogodki, vključno s kinematografskimi in gledališkimi
prireditvami, ki potekajo kjerkoli, javni in zasebni, so prekinjeni za 30 dni. Ukinitev velja za dogodke
kjer je predvidena množica ljudi in ni zagotovljeno spoštovanje vsaj enega metra medosebne
varnostne razdalje.
Tekmovalni športni dogodki se odvijajo za zaprtimi vrati
Do 3. aprila bo nogometno prvenstvo v Serie A in tekmovalni športni dogodki potekalo za zaprtimi
vrati.
Telovadnice
Osnovni športi v telovadnicah ali bazenih so dovoljeni le, če spoštujejo higienska pravila in vedno
varnostno razdaljo vsaj enega metra.

Pozornosti za starejše in ogrožene bolnike
Izrecno priporočilo je namenjeno vsem starejšim ljudem ali ljudem, ki trpijo za kroničnimi boleznimi,
da se izogibajo zapuščanju svojega doma ali doma iz primerov stroge potrebe in se v vsakem primeru
izogibajo gneči, kjer medosebne varnostne razdalje ni mogoče vzdrževati vsaj enega metra
Kaj morajo storiti župani in združenja
Župani, lokalne oblasti in trgovska združenja morajo spodbujati razširjanje informacij o ukrepih za
higiensko preprečevanje, ponujati posamezne rekreacijske dejavnosti kot alternative skupinam, ki jih
prepoveduje uredba, ki spodbujajo in spodbujajo dejavnosti na prostem, pod pogojem, da se izvajajo

brez ustvarjanja shodov ljudji. V javnih upravah in zlasti na območjih dostopa do struktur zdravstvene
službe, pa tudi v vseh prostorih, ki so odprti za javnost, morajo biti zaposlenim, uporabnikom in
obiskovalcem na voljo razkužilne rešitve za higieno rok.
Javni razpisi in dogodki
Pri izvajanju javnih in zasebnih postopkov v primeru se sprejmejo ustrezni organizacijski ukrepi za
zmanjšanje tesnih stikov med kandidati in udeležencem zagotovljena možnost spoštovanja
oddaljenosti vsaj enega metra med njimi.

Za tiste, ki prispejo v Italijo z območij, ki jim grozi koronavirus
Vsak, ki je od štirinajstega dne pred objavo tega odloka vstopil v Italijo, potem ko je ostal na območjih
z epidemiološkim tveganjem, kot jih je opredelila Svetovna zdravstvena organizacija, ali je šel skozi in
se ustavil v občinah v rdeči coni mora to okoliščino sporočiti oddelku za preprečevanje lokalne
zdravstvene oblasti, pa tudi svojemu splošnemu zdravniku ali pediatru po svoji izbiri.
Koronavirus in smart-working
Delodajalci lahko v izrednem stanju odredijo pametno delo - smartworking za vsakega delavca, tudi
če ni individualnih sporazumov.
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