Mga kagyat na panukala na may kaugnayan sa epidemiological emergency mula sa COVID19
Ang Konseho ng mga Ministri, sa panukala ng Punong Ministro Mario Draghi at Ministri ng
Kalusugan na si Roberto Speranza, inaprubahan ang isang atas-batas na nagpapakilala ng mga
kagyat na panukala na nauugnay sa epidemiological emergency mula sa COVID-19.
Sa pagsasaalang-alang ng trend ng epidemiological curve at ang estado ng pagpapatupad ng plano
sa pagbabakuna, binabago ng teksto ang mga parametero ng pagpasok sa "colored zone",
alinsunod sa pamantayan na iminungkahi ng Ministri ng Kalusugan, upang ipagpalagay nila ang
pangunahing kahalagahan ang insidente ng mga impeksyon patungkol sa pangkalahatang
populasyon, pati na rin ang occupancy rate ng mga kama sa medical areas at sa intensive care.
Bukod dito, makatuturan, kahit na paunti-unti, ang mga pagbabagong inaasahan sa "yellow zones".
Ang pangunahing mga ito ay ang mga sumusunod:


Mula sa pagpatupad ng atas, ang pagbabawal sa paglalakbay sa mga kadahilanang bukod
sa trabaho, pangangailangan o kalusugan, na sa kasalukuyang naka-iskedyul mula 10PM
hanggang 5AM, ay mababawasan ng isang oras, mananatiling may-bisa ito mula 11PM
hanggang 5AM. Simula sa Hunyo 7, 2021, ito ay may-bisa mula hatinggabi hanggang
5AM. Mula sa Hunyo 21, 2021 ay ito ay lubos nang tanggalin:



Mula sa 1 Hunyo posible nang kumain at uminom sa loob ng lugar kahit na pagkalipas
ng 6PM, hanggang sa oras ng pagsasara na inilaan ng mga patakaran sa paglalakbay:



Mula Mayo 22, ang lahat ng mga tindahan sa palengke, shopping centers, gallery at mga
parkeng pang-komersyo ay maaari muling bubuksan kahit na sa araw ng kapistahan at
ang araw bago ng kapistahan;



Magbubukas muli ang mga gym mula Mayo 24;



Mula sa ika-1 ng Hulyo, ang mga panloob na swimming pool, swimming center,
wellness center ay muling magbubukas, alinsunod sa mga alituntunin at protokol;



Mula 1 Hunyo sa ang mga panlabas at mula sa 1 Hulyo sa ang mga panloob,
papayagan ang pagdalo ng madla, sa loob ng mga limitasyong naibigay na (25% ng
maximum na kapasidad, na may hangganan na 1,000 katao sa panlabas at 500 sa panloob),
para sa lahat ng mga kumpetisyon o pampalakasan na kaganapan (hindi lamang ang mga
may pambansang interes);



Mula Mayo 22 posibleng bubuksan muli ang mga ski lift, alinsunod sa mga alituntunin ng
sektor;



Mula sa Hulyo 1, ang mga arcade, silid pustahan, bulwagan ng bingo at mga casino ay
muling magbubukas sa publiko;



Themes at amusement parks ay muling magbubukas sa publiko mula sa Hunyo 15 sa
halip na ika-1 ng Hulyo;



Ang lahat ng mga aktibidad ng mga sentro ng kultura, sentro ng lipunan at mga sentro
ng paglilibangan ay posible muli mula Hulyo 1;



Mula Hunyo 15 ang mga pagdiriwang at salu-salo kasunod ng mga seremonyang sibil o
relihiyon ay posible maging sa loob ng mga lugar sa pamamagitan ng paggamit ng
"green certification". Ang mga aktibidad sa mga dance hall, disco at mga katulad nito,
maging sa panlabas man o panloob ay mananatiling suspendido;



Mula sa 1 Hulyo posible na muling magkakaroon ng publiko at pribadong mga kurso sa
pagsasanay na gaganapin sa mga silid-aralan.

Mga impormasyon para sa pagbabakuna:
Mula Lunes 17 Mayo sa Emilia Romagna, ang mga indibidwal na mas matanda sa 40 ay
maaaring magparehistro online para sa pagbabakuna laban sa Covid mangyaring tingnan ang
website na ito http://salute.regione.emilia-romagna.it/candidature-vaccinazione.
Ang pamamaraan ay simple at unibersal, bukas sa mga banyagang ligal na naninirahan at sa mga
dayuhang may hawak na ENI, STP o PSU code.
PANSININ: upang ma-access ito ay hindi kinakailangang magkaroon ng SPID. Mag-click
lamang sa kulay-abong pindutan na may nakasulat na "Accedi inserendo i tuoi dati" at pagkatapos
ay punan ang form ng iyong personal na data, siguraduhing piliin ang pangkat ng edad na
naaangkop ("mga taong non-assisted o mga residente na may edad na 40 o mas matanda").

Sa pahinang nakatuon sa Covid 19 ng Emilia Romagna Social portal ay posibleng makakuha ng
karagdagang impormasyon sa inyong wika.

Ang pangako ng mga lokal na awtoridad para sa mga mas bulnerable

Salamat sa gawain ng samahang manggagawa ng "Hindi regular na mga migrante sa mga teritoryo"
ng Immigration Commission at ng Kagawaran ng Kapakanan, ang ANCI ay nagsumite sa Ministri
ng kalusugan, Roberto Speranza, ang mga alalahanin na ipinahayag ng mga Munisipalidad hinggil
sa kahirapan na maabot ang mga taong nasa kondisyong partikular na kahinaan o bulnerabilidad at
malubhang marginalisasyong panlipunan para sa pangangasiwa ng pagbabakuna laban sa Covid19.
Bukod-tangi, nang walang pagtatangi sa kakayahang umangkop ng administrasyon patungkol sa
mga dokumentong kinakailangan para sa pagbabakuna ng lahat ng taong nasa kondisyong partikular

na kahinaan, ang pagkakataon ay dinala sa pansin ng Ministro upang magpatuloy na tukuyin sa
pambansang antas upang matiyak na ang mga bakuna ay maipamamahagi nang pantay-pantay at
pangmalawakang pagbabakuna para sa mga nasabing paksa para sa pakinabang ng kalusugan ng
publiko.

Binasa ang liham para kay Ministro Speranza

