הנחיות כניסה לאיטליה בתקופת הקורונה )(Covid-19
נוסעים וגולשים יקרים,
אנו שמחים לעדכן כי החל מתאריך  21.6.21שונו נהלי הכניסה לאיטליה מישראל וכעת
מאושרת כניסת ישראלים.
שאלה :האם תיירים ישראלים יכולים להיכנס לאיטליה?
בהחלט כן .גם ישראלים לא מחוסנים וילדים יכולים להיכנס לאיטליה ללא בידוד אבל בכפוף
לבדיקה שלילית שבוצעה  72שעות לפני הכניסה לאיטליה (לא לפני ההמראה אלא לפני
הכניסה לאיטליה).
אבל  -בחזרתם ארצה ,יהיו חייבים ב  14ימי בידוד.
המידע תקף לישראלים בעלי דרכון ישראלי וגם לבעלי דרכון אירופאי.
שאלה :האם בחזרה מאיטליה נידרש לבידוד?
לא נדרש יותר בידוד של שבוע למי שמחוסן  3פעמים
שאלה :איזה פעולות יש לבצע טרם הנסיעה לאיטליה?
לפני נסיעה לאיטליה יש למלא און ליין את "טופס איתור נוסעים" אותו מבקש האיחוד
באיטליהhttps://app.euplf.eu/#/user/login :האירופי לגבי שהותכם
מי שאינו מחוסן ,חייב לבצע בדיקת קורונה  48שעות טרם הגעה לשדה
פרטים בלינק המצורף.
https://www.gov.il/he/departments/general/corona-tests...
לא בטוחים במשהו ?
כנסו לאתר משרד הבריאות
https://corona.health.gov.il/.../air-travel-covid19.../
שאלה :האם יש מגבלות כלשהן באיטליה?
עטיית מסכות חובה במקומות פתוחים
מסעדות  -פתוחות אבל רק לישיבה בחוץ ועד 22:00
מוזיאונים  -בעיקרון פתוחים ,אולם כל מוזיאון ואתר פותחים מחדש בתאריך שונה .כדאי ורצוי
לבדוק ולוודא כמה ימים לפני.
התנועה בין המחוזות הצהובים חופשית (כרגע רוב איטליה צהובה וחלקה כבר אפילו לבנה
שזה המצב הרגיל .הכי טוב) .ניתן לראות מצב צבע מחוזות מעודכן בלינק המצורף:
https://www.governo.it/.../domande-frequenti-sulle.../15638

לחיצה על כל מחוז תאפשר לכם לקבל מידע (באיטלקית) על המגבלות השונות
שאלה :האם יש כבר טיסות ישירות לאיטליה?
כן ,יש טיסות ישירות מישראל לאיטליה וחזרה .אתרים מומלצים לבדיקת זמינות טיסות:
https://www.edreams.net/home/או 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 .
שאלה :האם אני מחויב לבדיקת קורונה טרם החזרה לישראל?
בהחלט כן .יש לבצע אותה  48שעות לפני הנחיתה בישראל.
שאלה :איפה מבצעים באיטליה בדיקת  PCRטרם חזרה לישראל?
טרם חזרה לישראל מאיטליה יש לבצע בדיקת  PCRרק במעבדות מורשות .לדוגמא:
רומא
מילאנו
ורונה

https://artemisialab.it/tamponi-molecolari-covid/
https://www.laboratoriobgomilano.it/
https://g.co/kgs/niWJh1

על פי משרד הבריאות האיטלקי מקומות נוספים לבדיקת PCR
https://www.salute.gov.it/.../C_17_pagineAree_5453_6_file...
עלות :בכל מקום גובה אחרת .טווח מחירים נכון להיום 60-75 :יורו 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.
שאלה :האם תוצאות הבדיקה תגענה בזמן?
רוב המעבדות סגורות בימי ראשון ,וגם אם עושים בדיקה ביום שבת ,לא בטוח שתוצאותיהן
תגענה עד יום שני לפני הטיסה ,במיוחד אם הטיסה אינה יוצאת בשעות אחר הצהריים או
הערב.
המלצה  -לא לטוס חזרה בימי שני כדי להספיק לקבל את התוצאות בזמן.
שאלה :מה חשוב לשים לב בעת קבלת תוצאות הבדיקה?
חשוב מאד לשים לב שתוצאות הבדיקה תהיינה בשפה האנגלית ושמספר הדרכון יהיה רשום
בה.
שאלה :האם יש חובת בידוד בחזרתי לישראל?
כן .החל מה  11.08נדרש בידוד של שבעה ימים בחזרה ארצה לכולם.
לא נדרש בידוד של שבוע למי שמחוסן  3פעמים.

שאלה :האם יש אתר מומלץ ובו הנחיות והגבלות הכניסה לאיטליה המתעדכן בצורה יום-
יומית?
בהחלט כן.
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
https://www.gov.il/he/departments/general/corona-tests...
ההנחיות נכונות לזמן כתיבתן .עם זאת ,לאור שינויים העלולים להתרחש בעקבות שינויים
בשטח ,מומלץ לבדוק באתרים הרשמיים
לשאלות נוספות
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