Măsuri urgente referitoare la situația epidimiologică COVID-19
Consiliul de miniștri, după propunerea președintelui Mario Draghi și a
ministrului sănătății Roberto speranza a aprobat un decret-lege modificat
relativ la măsurile COVID-19 având în vedere tendința curbei epidemiologice și
starea de implementare vaccinare.
 De la întrarea în vigoare a decretului referitor la interzicerea mișcărilor
din alte motive decât serviciu, necesitate ori sănătate, programate în
prezent de la 23.00 la 5.00 începând cu 7 iunie 2021 restrângerea va fi
redusă de o oră de la 24.00 la 5.00. De la 21 iunie va fi complect
desființat;
 Din 1 iunie va fi posibil să consumați alimente și băuturi până la ora de
închidere;
 Începând cu 22 mai toate centrele comerciale, pieți vor fi deschise și in
zilile de odihnă;
 Începând cu 24 mai vor fi deschise sălile sportive;
 De la 1 iulie pot fi deschise piscinele, centrele de înot etc. conform
regulelor.;
 1 iunie afară și de la 1 iulie în încăpere va fi permisă prezența publicului
la toate competițiile sportive conform legii (25% din capacitatea maximă
cu limită de 1.000 persoane la aer liber și 500 în încăpere);
 De la 22 mai sunt deschise in munți teleschiurile;
 De la 1 iulie vor fi deschise sălile de joc, pariuri,săli de bingo și cazino;
 Parcurile tematice și de distracție vor fi redeschise de pe 15 iunie;
 De la 1 iulie se pot frecventa activitățile culturale, centrele sociale,
recreative;

 Începând cu 15 iunie sunt permise orcie tip de serbări, cerimonii. Este
necesar”certificatul verde”. Sălile de dans, discotecă -sunt închise;
 De la 1 iulie se pot din nou organiza cursuri de formare publice și
private în prezență.

INFORMAȚII PENTRU VACCINĂRI:
De luni 17 mai în Emilia Romania persoanele de vârsta peste 40 ani se pot
înregistra online pentru administrarea vaccinului anti-Covid prin conectarea la
site-ul regiunii http://salute.regione.emilia-romagna.it/candidaturevaccinazione procedură este simplă și universală, deschisă persoanelor
străine cu reședință legală și de asemenea cetățenilor străini care dețin un
cod ENI ,STP ori PSU.
ATENȚIE: pentru a accesa nu este necesar să aveți un SPID, doar faceți clic pe
butonul gri ”conectați-vă introducând datele d-stă.” și apoi completați
formularul cu datele personale. Aveți grjă să indicați (persoane neasistate sau
fără reședință cu vârsta egală ori mai mare de 40 ani).
Informații suplimentare în diferite limbi pot fi găsite pe pagina dedicată Covid
19 a portalului social Emilia Romania.
ANGAJAMENTUL AUTORITĂȚILOR LOCALE PENTRU CEI VULNERABILI
Datorită cooperării echipei ”Migranți fără permis pe teritoriu”, ccomisie pentru
migrare și departamentul de asistență socială, ANCI a depus la ministeruL
sănătății Roberto Speranța îngrijorările privind la dificultatea persoanelor cu
fragilitate pentru administrarea vaccinului Covid-19.
În special ceea ce privește documentația necesară pentru vaccinarea tuturor
persoanelor fragile din punct de vedere social. Ministrul ar ar putea găsi și
oferi căi omogene și la nivel național a garanta o acoperire cât mai vastă a
vaccinului pentru beneficiul sănătății.
Citește scrisoarea câtre ministrul Speranza.

