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* Izrael, Jordanija, Savdska Arabija, Bahrajn, Salvador, Mauritius, Turkmenistan, Irak, Vietnam,
Zelenortski otoki, Kuvajt in Sejšeli so prepovedali Italijanom ali tistim, ki so bili v Italiji v zadnjih dveh
tednih (Jordanija izključuje samo svoje državljane). Letalskim prevoznikom, ki letijo v te države, ni bilo
dovoljeno sprejemati potnikov, ki so bili v zadnjih dveh tednih v Italiji. Za Mauritius prepoved velja samo za
tiste, ki prihajajo iz Lombardije, Benečije, Pijemonda in Emilije. Savdska Arabija prav tako prepoveduje
vstop vernikom muslimanom iz Italije, ki se želijo romati v Meko. Izraelsko podjetje El Al je objavilo, da je
prekinilo povezave z Italijo.
* Kitajska, Tajvan, Eritreja, Tadžikistan, Kazahstan, Kirgizija in Sveta Lucija potujejo iz Italije v 14dnevno previdnostno karanteno. Tisti, ki pristanejo v prestolnici Kirgizije, so nameščeni v vojašnici tik pred
mestom. Pekinška vlada je ukrep sporočila, ne da bi omenila Italijo, ampak govorila o "državah, ki jih je
prizadel koronavirus".
* Romunija je postavila karanteno za tiste, ki prihajajo iz "rdečih območij" Lombardije in Benečije.
Ostali prebivalci obeh regij morajo imeti prostovoljno domačo karanteno.
* Malta in Islandija prosijo tiste, ki prihajajo iz štirih regij Italije, za katere velja, da so ogroženi
(Lombardija, Benečija, Piemont, Emilija Romagna), da spoštujejo prostovoljno karanteno.
* Brazilija, Čile, Kolumbija, Kuba, Ekvador, Grčija, Ciper, Libanon, Hrvaška in Litva izvajajo zdravstvene
preglede letal z italijanskimi državljani. Litva ukrep omejuje na tiste, ki prihajajo iz štirih ogroženih regij
(Lombardija, Benečija, Piemont, Emilija). Na Hrvaškem, Kubi in v Libanonu so Italijani, ki imajo vročino ob
vstopu v državo, 14 dni izolirani v bolnišnici. Vsi ostali so deležni vsakodnevnih zdravstvenih pregledov, in
sicer vedno dva tedna.
* Bolgarija, Črna gora, Makedonija, Latvija, Nikaragva in Argentina imajo izpolnjene vprašalnike za
tiste, ki prihajajo iz Italije. Prvi dve državi potujeta tudi zdravstvene preglede.
* Nemčija, Estonija in Poljska vabijo tiste, ki prihajajo iz "rdečih območij" Lodigianoja in Vo 'Euganea,
da se obrnejo na lokalne zdravstvene organe in "sprejmejo ukrepe samonadzora".
* Egipt, Alžirija, Madžarska, Češka, Ukrajina, Moldavija in Južna Afrika so omejene na nadziranje
temperature za prihajajoče Italijane.
* Velika Britanija, Irska in Luksemburg nalagajo 14-dnevno samoizolacijo samo za tiste, ki prihajajo iz
Severne Italije in imajo celo blage simptome bolezni. Tisti, ki prihajajo z obeh "rdečih področij" (tudi brez
simptomov), morajo biti izolirani.
* Samoa zahteva zdravniško potrdilo, ki ni starejše od treh dni od tistih, ki prihajajo iz Italije.
* ZDA so Italijo vključile v tako imenovani "pas dva" (od štirih) svojega zdravstvenega opozorila:
lahko potujete, vendar je treba sprejeti previdnostne ukrepe. Trump je govoril o možnih omejitvah letov z
Italijo, ki še niso bile izvedene.
* Francija, Španija, Grčija, Turčija, Irska, Rusija in Hrvaška so svojim državljanom končno odsvetovale
počitnice ali potovanja v Italijo ali Severno Italijo. "Očitno so vabljeni tisti, ki so dejansko načrtovali
potovanje na najbolj prizadeta območja in bodo potovanje odložili," je dejal francoski podsekretar za
promet Jean Baptiste Djebbari.

