Masat urgjente në lidhje me emergjencën epidemiologjike nga COVID-19
Këshilli i Ministrave, me propozimin e Presidentit Mario Draghi dhe Ministrit të Shëndetësisë
Roberto Speranza, miratoi një dekret-ligj që prezanton masat urgjente në lidhje me emergjencën
epidemiologjike nga COVID-19.
Duke marrë në konsideratë trendin e kurbës epidemiologjike dhe gjendjen e zbatimit të planit të
vaksinimit, teksti modifikon parametrat e hyrjes në "zonat me ngjyrë", sipas kritereve të
propozuara nga Ministri i Shëndetësisë, në mënyrë që të bien numrat e të infektuarve në lidhje me
popullatën e përgjithshme, si dhe shkalla e zënies së shtretërve në spitale dhe në terapinë intensive.
Për më tepër, në "zonat e verdha" priten ndryshime të rëndësishme, megjithëse graduale.
Më kryesoret janë si më poshtë:


Nga hyrja në fuqi e dekretit, ndalimi i lëvizjeve për arsye të tjera nga puna, nevoja ose
shëndeti, i planifikuar aktualisht nga 22.00 në 5.00, do të reduktohet me një orë, duke
mbetur i vlefshëm nga 23.00 në 5.00. Duke filluar nga 7 qershori 2021, do të jetë i
vlefshëm nga 24.00 në 5.00. Nga 21 qershori 2021 do të shfuqizohet plotësisht;



Nga 1 qershori do të jetë e mundur të konsumohen ushqime dhe pije brenda
ambienteve edhe pas orës 18.00, deri në kohën e mbylljes të parashikuar nga rregullat për
spostimet;



Nga 22 maj, të gjitha bizneset e pranishme në tregje, qendra tregtare, galeri dhe parqe
tregtare mund të rihapen edhe gjatë festave dhe një ditë para festave;



Nga 24 maj do të rihapen palestrat;



Nga 1 korriku, do të mund të rihapin pishinat e mbyllura, qendrat e notit, qendrat e
shëndetit, duke respektuar udhëzimet dhe protokollet;



Nga 1 qershori në ambiente të hapura dhe nga 1 korriku në ambiente të mbyllura,
prania e publikut do të lejohet, brenda kufijve të parashikuar deri tani (25% e kapacitetit
maksimal, me kufirin e 1.000 personave jashtë dhe 500 brenda), për të gjitha garat ose
shfaqet sportive (jo vetëm ato me interes kombëtar);



Nga 22 maj do të jetë e mundur të rihapen teleferikët në mal, në përputhje me udhëzimet
për sektorin;



Nga 1 korriku sallat e lojrave, sallat e basteve, sallat e bingove dhe kazinotë do të mund
të rihapen për publikun;



Parqet me lojëra dhe tema do të mund të rihapen për publikun nga 15 qershori, në
vend të 1 korrikut;



Të gjitha aktivitetet e qendrave kulturore, qendrave sociale dhe qendrave të kohës së
lirë do të jenë të mundshme përsëri nga 1 korriku;



Nga 15 qershori, do të jenë të mundhshme edhe në ambiente të mbyllura, festat dhe
pritjet pas ceremonive civile ose fetare, përmes përdorimit të "certifikimit të gjelbër".
Mbeten të pezulluara aktivitetet në sallat e vallëzimit, diskoteka dhe të ngjashme,
jashtë ose brenda;



Nga 1 korriku do të jetë përsëri e mundur të mbahen kurse trainimi publike dhe
private në prezencë.

Informacion për vaksinimet:
Nga e hëna 17 Maj, në Emilia Romagna personat mbi të 40-tat mund të regjistrohen në internet për
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http://salute.regione.emilia-romagna.it/candidature-vaksinimi.
Procedura është e thjeshtë dhe universale, e hapur për të huajt që banojnë legalisht dhe gjithashtu
për shtetasit e huaj që mbajnë një kod ENI, STP ose PSU.
KUJDES: për të hyrë nuk është e nevojshme të keni një SPID. Mjafton të klikoni në butonin gri
"Accedi inserendo i tuoi dati’’ (Identifikohu duke futur të dhënat tuaja) dhe më pas plotësoni
formularin me të dhënat tuaja personale, duke u kujdesur për të zgjedhur grupmoshën në fjalë
("Persone non assistite nè residenti con età uguale o maggiori di 40 anni’’) - Personat të pa
asistuar e pa rezidencë të moshës 40 vjeç e lart".
Në faqen kushtuar Covid 19 të portalit Social te Emilia Romagna është e mundur të gjeni materiale
të mëtejshme me informacione të përkthyera.

Angazhimi i autoriteteve lokale për personat në nevojë
Falë bashkëpunimit të grupit të punës "Migrantë të parregullt në territore", të Komisionit të
Emigracionit dhe Departamentit të Mirëqenies, ANCI i dorëzoi Ministrit të Shëndetësisë, Roberto
Speranza, shqetësimet e shprehura nga Bashkitë në lidhje me vështirësinë e kontaktimit të
personave në kushte veçanërisht të brishta dhe margjinaliteti serioz shoqëror për vaksinimin
administrimin e vaksinave Covid19.
Pavërësisht nga fleksibiliteti administrativ i parashikuar, në lidhje me dokumentet e kërkuara, për
vaksinimin e të gjithë njerëzve të brishtë shoqërisht, u soll në vëmendjen e Ministrit mundësia për të
përcaktuar në nivel kombëtar rrugë homogjene dhe plotësisht të arritshme për të siguruar mbulimin
më të gjerë të vaksinimit për individë të tillë, në të mirën e shëndetit publik.
Lexoni letrën e Ministrit Speranza

