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Slika je precej jasna:
 Italijani si želijo spet potovati
 Veliko jih ne bo potovalo zaradi več razlogov (strah, porabljen dopust, ekonomski razlogi)
 Raziskave kažejo na močno nagnjenost k odhodu na potovanja, hkrati pa dajejo prednost
bližinskemu turizmu, trajnostni naravnanosti in do aktivnosti na prostem
 Večina potovanj z osebnim avtomobilom in v bližini svojega doma (za nas je torej pomembno FJK
in Veneto primarno, Lombardija in Emilia-Romagna naknadno)
Italija je s 4. majem prešla v tako imenovano "fazo 2" izrednih razmer zaradi koronavirusa. Od 18. maja je
možno prosto premikanje italijanskega prebivalstva v notranjosti svoje regije. Premikanja med
italijanskimi regijami bodo možna po 3. juniju. Trenutno ni še jasno, ali bodo lahko potovanja stekla
med vsemi regijami, obstaja možnost, da bodo (zaradi slabe epidemiološke slike) izvzete Lombardija,
Piemont in Emilia-Romagna.
Trenutno Slovenija ni še predvidela možnosti za italijanske prebivalce, da prečkajo mejo za turistične
namene. Skladno z Veleposlaništvom RS v Rimu si prizadevamo in pričakujemo, da naj bi bila
potovanja Italijanov v Slovenijo možna po 15.6. ob vzdrževanju stabilne epidemiološke slike.
Od 18. maja so odprti bari, restavracije, frizerji, kozmetični saloni, trgovine na drobno, od 23. maja so
odprle tudi italijanske plaže. Italija se pripravlja na ponovno odpiranje meja z Evropo. Italijanska vlada je
v zadnjem vladnem odloku predvidela možnost, da od 3. junija vstopijo v Italijo tuji državljani iz držav
Evropske unije iz schengenskega območja, vključno s Švico in Monakom.
Za tiste, ki prestopijo mejo, ne bo več obvezna karantena z izolacijo 14 dni.
Omejene ukrepe bo vlada lahko preklicala le z državnimi ukrepi, glede na določena območja
nacionalnega ozemlja, v skladu z načeli ustreznosti in sorazmernosti z epidemiološkim tveganjem, ki je
dejansko prisotno na teh območjih.
Dne 13.5. je italijanska vlada objavila zadnji vladni odlok težak 55 milijard eur. Odlok se nanaša na ukrepe
v podporo gospodarstvu, zdravstvu, izobraževanju, zelenim tehnologijam in prevozu, brezposelnim in
vsem tistim, ki jih je pandemija najbolj prizadela.
VOUCHERJI
Za podporo turizma je vlada odobrila do 500 eur davčnih olajšav in bonus za počitnice, ki ga bodo
deležne družine katerih največji skupni prihodki ne presežejo 40.000 eur letno.
Restavracije in bari bodo lahko uporabljali javne površine brezplačno. Vsa italijanska letališča se bodo
predvidoma ponovno odprla 3. junija.

