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הנחיות כניסה לאיטליה בתקופת הקורונה ()Covid-19
נוסעים וגולשים יקרים,
הכניסה לאיטליה אפשרית היום לכולם .מחוסנים ושלא מחוסנים.
להלן מענה על שאלות החוזרות על עצמן בפורומים השונים:
האם תיירים ישראלים יכולים להיכנס לאיטליה?
בהחלט כן .ישראלים מחוסנים יכולים להיכנס לאיטליה ללא בידוד ותוך הצגת תעודת החיסון
תקפה ובאנגלית .שימו לב :מספר הדרכון חייב להופיע על התעודה.
המידע תקף לישראלים בעלי דרכון ישראלי וגם לבעלי דרכון אירופאי.
האם תיירים ישראלים לא מחוסנים וילדים יכולים להיכנס לאיטליה?
כן .גם ישראלים לא מחוסנים וילדים יכולים להיכנס לאיטליה ללא בידוד אבל בכפוף לבדיקה
שלילית שבוצעה  48שעות לפני הכניסה לאיטליה (לא לפני ההמראה אלא לפני הכניסה
לאיטליה).
אבל  -בחזרתם ארצה ,יהיו חייבים ב 7 -ימי בידוד.
המידע תקף לישראלים בעלי דרכון ישראלי וגם לבעלי דרכון אירופאי.
איזה פעולות יש לבצע טרם הנסיעה לאיטליה?
פעולה אחת ,יש למלא און ליין את "טופס איתור נוסעים" אותו מבקש האיחוד האירופי לגבי
שהותכם באיטליה https://bit.ly/3raqWz6
תזכורת שוב  -מי שאינו מחוסן ,חייב לבצע בדיקת קורונה  48שעות טרם הגעה לשדה
פרטים בלינק המצורף לאתר משרד הבריאות https://bit.ly/3xGg7r5
חובה להגיע לשדה התעופה עם הטפסים האלו לאחר שמילאתם אותם כשורה ,אחרת
תימנע העלייה לטיסה!
לא בטוחים במשהו? כנסו לאתר משרד הבריאות https://bit.ly/3ehlXaO

האם יש כבר טיסות ישירות לאיטליה?
טיסות ישירות מישראל לאיטליה וחזרה החלו בתחילת חודש יולי.
אתרים מומלצים לבדיקת זמינות טיסות
https://www.edreams.net
https://www.skyscanner.co.il
חשוב :כל הטיסות המפורסמות בשבועיים הקרובים לא בהכרח סופיות ויש לוודא עם החברות
בצורה ודאית כי הטיסות הללו אכן יוצאות לפועל ולא מבוטלות ברגע האחרון.
האם יש מגבלות כלשהן באיטליה?
איטליה מחולקת לצבעים:
לבן = הירוק שלנו .הכל פתוח – חזרה לשגרה מלאה.
צהוב = הגבלות מועטות בלבד כגון עטית מסכות במקומות סגורים ומגבלות תנועה בין
השעות .05:00 – 00:00
כתום ואדום = כרגע אף מחוז אינו תחת הצבעים הללו.
ניתן לראות מצב צבע מחוזות מעודכן https://bit.ly/2VB57x3
חיצה על כל מחוז תאפשר לכם לקבל מידע (באיטלקית) על המגבלות השונות.
נכון להיום  -הכל לבן.
במחוזות הצהובים (מגבלות מועטות):
מסעדות  -פתוחות (במחוזות צהובים עד )22:00
מוזיאונים  -בעיקרון פתוחים ,אולם כל מוזיאון ואתר פותחים מחדש בתאריך שונה .כדאי
ורצוי לבדוק ולוודא כמה ימים לפני.
האם אני מחויב לבדיקת קורונה טרם החזרה לישראל?
כן .זו בדיקת  PCRויש לבצע אותה  72שעות לפני הנחיתה בישראל.
איפה מבצעים באיטליה בדיקת  PCRטרם חזרה לישראל?
בדיקת  PCRטרם חזרה לישראל מאיטליה יש לבצע רק במעבדות מורשות לדוגמא:
https://artemisialab.it/tamponi-molecolari-covid/
רומא
מילאנו /https://www.laboratoriobgomilano.it
מקומות נוספים לבדיקת  PCRעל פי משרד הבריאות האיטלקי
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5453_9_file.pdf

עלות :כל מקום גובה אחרת .טווח מחירים נכון להיום  60-75יורו לאדם.
יש לשים לב !! גם בבתי המרקחת מבצעים בדיקות קורונה רגילות בעלות של  20יורו אבל הן
אינן מוכרות על ידי הרשויות בשדה התעופה לקראת החזרה ארצה
האם תוצאות הבדיקה תגענה בזמן?
תלוי במעבדות וזו שאלה שיש לוודא בעת הזמנת הבדיקה .חלק מהמעבדות סגורות בימי
ראשון ,וגם אם עושים בדיקה ביום שבת ,לא בטוח שתוצאותיהן תגענה עד יום שני .לכן יש
לוודא היטב טרם קביעת התור שזמן הגע התשובות יהיה מספיק זמן טרם הטיסה ,במיוחד
אם הטיסה יוצאת חזרה ארצה בשעות הבוקר.
מה חשוב לשים לב בעת קבלת תוצאות הבדיקה?
חשוב מאד לשים לב שתוצאות הבדיקה תהיינה בשפה האנגלית ושמספר הדרכון יהיה רשום
בה.
מה קורה אם תוצאת הבדיקה היא חיובית?
ראשית ,עליך להיכנס לבידוד עד שתערוך בדיקה ותאושר כשלילי.
אם התוצאה היא חיובית אתה כפוף לאותם כללי בידוד עצמי כמו כל אחד אחר באיטליה,
בהתאם לחוקים במחוז בו אתה נמצא.
כל מי שנבדק חיובי ל - Covid-19באיטליה נדרש להיכנס לבידוד לתקופה של  14יום ,תחת
פיקוח ה (- ASLרשות הבריאות) המחוזית.
שירותי הבריאות הציבורית שקיבלו הודעה על כך כי התוצאה היא חיובית ,יתחילו לפקח
עליך מיד .הם יכולים להתקשר באופן קבוע ,אפילו מדי יום ,כדי לבדוק שהתסמינים שלך לא
החמירו .הצורך להיכנס לבידוד איננה בעיה גדולה למי שגר באיטליה ,אך זה עניין מורכב
בהרבה אם אתה תייר.
אם הינך חיובי ,רשות הבריאות האזורית תיצור איתך קשר ותסביר את השלבים הבאים ואת
האפשרויות שלך ,מכיוון שהפרטים יכולים להשתנות ממחוז למחוז.
מה עוד נדרש ממני טרם החזרה ארצה מאיטליה?
מעבר לבדיקת  PCR 72שעות טרם חזרתך לישראל ,נדרשות מכם עוד פעולה אחת:
הצהרת בריאות באתר משרד הבריאות
https://corona.health.gov.il/flights/?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referr
al
האם אני מחויב בבדיקת קורונה בעת נחיתתי בארץ?
בהחלט כן .כולם .גם המחוסנים .מיד עם הנחיתה ,תקבלו הודעת סמס ממשרד הבריאות עם
קוד לביצוע בדיקת קורונה בשדה התעופה בן גוריון .שימו לב – בדיקת הקורונה על חשבון

הנוסע.
כלל הנכנסים לארץ (אזרחים וזרים ,כולל מחלימים ומחוסנים) ,נדרשים לבצע בדיקת PCR
בעת הכניסה לישראל .החל מתאריך  6/6/2021עלות הבדיקה חלה על האזרח ולא במימון
המדינה .עלות הבדיקה ,בהזמנה מראש טרם ההמראה לישראל . ₪ 80
עלות הבדיקה למשלמים בנתב"ג ,ללא הזמנה מראש ,הינה .₪ 100
התשלום יתבצע באתר "פמי פרימיום" https://testngo.femi.com/he/sign-in
האם יש חובת בידוד בחזרתי לישראל?
החל מיום  16.7.21יחויבו כל השבים מחו״ל (מכל המדינות ,מכל גיל ,כולל מחלימים
ומחוסנים) בבידוד למשך  24שעות או עד לקבלת תוצאת הבדיקה שבוצעה במעבר הגבול
(לפי המוקדם מביניהם).
האם יש אתר מומלץ ובו הנחיות מעודכנות על הגבלות הכניסה לאיטליה המתעדכן
בצורה יום-יומית?
כן https://www.tripsguard.com/

**חשוב:
כל המידע הנמסר להלן אינו מחליף את הנחיות הגופים הרשמיים:
שגרירות איטליה בישראל /https://ambtelaviv.esteri.it/ambasciata_telaviv/he
משרד הבריאות
כל המידע לפני היציאה מישראל
/https://corona.health.gov.il/directives/air-travel-covid19-leaving-israel
כל המידע לפני ההגעה לישראל
/https://corona.health.gov.il/directives/air-travel-covid19-green

*** ההנחיות נכונות לזמן כתיבתן .עם זאת ,לאור שינויים העלולים להתרחש בעקבות
שינויים בשטח ,מומלץ לבדוק באתרים הרשמיים.

לשאלות נוספות

info@soloitalia.co.il
ווטסאפ 03-7625004

