
מעודכן 11.01.22

הנחיות כניסה לאיטליה בתקופת הקורונה
נוסעים וגולשים יקרים,
מצורפות תשובות לשאלות הרבות שאנו מקבלים בכל הנוגע להנחיות הכניסה לאיטליה.
לאיזו רשימת משוייכת ישראל על ידי משרד הבריאות האיטלקי?
נכון לתאריך  26.10.21ישראל משויכת לרשימת Lista D = D

מי מהתיירים הישראלים יכול להיכנס לאיטליה נכון לעדכון האחרון של ה?26.10.21 -
כולם כולל כולם.

האם כולם כולל כולם יכולים להיכנס בלי בידוד?
רשמית רק מי שמחוסן/מחלים .בפועל – כולם( .ראו התייחסות לכך בהמשך)
מה נדרש לפני נסיעה לאיטליה?
כדי לטוס לאיטליה ולהיכנס אליה ללא בידוד נדרשים נכון להיום  4מסמכים:
 .1תעודה קורונה עדכנית כלשהי עם ברקוד!! עליה (מונפקת ביום קריאת שורות אלה) של אתר משרד הבריאות
הישראלי = /https://corona.health.gov.il/green-pass
במילים אחרות :כל מחוסן ( 1-2-3פעמים) או מחלים או שילוב ביניהם ,שמצליח להנפיק תעודת קורונה
כלשהי עם ברקוד – עומד בתנאי הראשון.
 .2בדיקת  PCRשלילית החל מ  72-שעות לפני הטיסה או בדיקת אנטיגן שלילית החל מ 24-שעות לפני
הטיסה ,באנגלית ,עם מספר הדרכון עליה( .לוודא שבאנגלית!!) – זה התנאי השני.
 .3מילוי "טופס איתור נוסעים" (כ 72 -שעות לפני הנסיעה) של האיחוד האירופאי =  - PLFמצורף קישור
/#/https://app.euplf.eu
לנוחיותכם מצורף  PDFעם הנחיות למילוי טופס PLF
בעת המילוי תדרשו דבר ראשון להירשם !! רק לאחר הרישום ,תתבקשו להכניס את :פרטי בתי המלון או הכתובת
בה תשהו ,פרטי הטיסה (שם חברת התעופה ,מספר הטיסה) היעד והאם הטיסה ישירה או עם עצירת ביניים.
כמו כן תדרשו להכניס את מספר המושב (לא קריטי אם לא מדוייק).
ודאו שכל הפרטים בידיכם לפני שאתם ניגשים למלא את הטופס.
 .4מילוי טופס יציאה מהארץ החל מ 24 -שעות לפני הטיסה .מצורף קישור
( /https://corona.health.gov.il/exit-statementטופס זה נדרש רק כאשר ישראל מגדירה מדינות כלשהן
בעולם כאדומות).

אלו  4הפעולות שעל תיירים ישראליים לבצע טרם נסיעה לאיטליה שיאפשר להם להיכנס ללא בידוד!


מה עם אלו שאינו מחוסנים ו/או מחלימים?
זאת שאלת השאלות בכל תהליך הכניסה לאיטליה של תיירים ישראלים:
מחלימים מקורונה  -על פי החקיקה האיטלקית ,מי שהחלים מקורונה נחשב למחוסן אם התחסן עם מנה אחת של
חיסון לפחות ,שאותו קיבל תוך  6חודשים ובכל מקרה לא יאוחר מ 12-חודשים לאחר ההחלמה.
רשמית  ,על פי אתר משרד הבריאות האיטלקי ,מי שאינו מחוסן ואינו מחלים יכול להיכנס לאיטליה עם הצגת PCR
שלילי אבל ידרש לבידוד של  5ימים.
בפועל ,מניסיון של עשרות אנשים שהגיעו לאיטליה (וגם דרכנו) והיו לא מחוסנים ולא מחלימים ,הצגת בדיקת הpcr -
השלילית איפשרה לה ם להיכנס לאיטליה (כי זה הרי אפשרי בכל מקרה) ולא נדרשו לשום סוג של בידוד.
במילים אחרות ,מספיק למלא את התנאים  2-3-4בסעיף הקודם ,על מנת להיכנס לאיטליה ללא בידוד.
ברור ,שהסיכון (הקטן מאד לטעמינו) והאחריות לנסיעה לאיטליה ללא תעודת חיסון/החלמה היא על הנוסע בלבד.
מה קורה עם ילדים בני ?2-18
ילדים יכולים להיכנס לאיטליה יחד עם הוריהם וללא בידוד בשני תנאים:
 .1שההורה איתו הם מגיעים לא נדרש לבידוד.
 .2הצגת בדיקת  PCRשלילית באנגלית ועם מספר דרכון.
קטינים עד גיל 6
בדיקת  PCRאו אנטיגן :כל הילדים מתחת לגיל  6הנכנסים לאיטליה פטורים מבדיקת קורונה.
בידוד :קטינים בין הגילאים  0עד ( 5כולל) פטורים מחובת הבידוד אם הם נוסעים עם הורה שהוא פטור מבידוד בגלל
שיש לו תעודת חיסון;
קטינים מעל גיל  6עד ( 17כולל)
בדיקת  PCRאו אנטיגן :חובה .חשוב שם באנגלית ועם מספר דרכון.
בידוד :קטין מעל גיל  6שלא יעשה בדיקה גם אם ההורה שלו לא חייב בידוד ,יהיה מחוייב בבידוד של חמישה ימים.
מגיל  6עד ( 17שטרם מלאו  ,)18פטורים מחובת בידוד אם הם נוסעים עם הורה שהוא פטור מבידוד בגלל שיש
ברשותו תעודת חיסון; עם זאת ,הם יצטרכו לעבור בדיקת  PCRאו אנטיגן.

מי פטור לגמרי מבדיקות אנטיגן או  PCRבהגעה לאיטליה?
כל מי שעובר באיטליה ,ברכב פרטי או בטיסת מעבר ) (TRANSITלתקופה שלא עולה על  36שעות מרגע כניסתו
לאיטליה ,עם חובה לעזוב את איטליה מיד בתם תקופה זו.
בכל מקרה חובה:
 .1לשאת עליכם את תעודת החיסון/מחלים של משרד הבריאות עם הברקוד (לוודא שהורדתם לפני הנסיעה את
המעודכן).
 .2למלא את טופס  - PLFמצורף קישור /#/https://app.euplf.eu
לנוחיותכם מצורף  PDFעם הנחיות למילוי טופס PLF
האם יש מגבלות כלשהן באיטליה?
נכון לעת כתיבת שורות אלה ( )11.01.22אין כל מגבלה בתנועה בתוך איטליה בכלל ובכל  20מחוזותיה בפרט.
 חובת עטיית מסכה מסוג  FFP2בטיסות ובתחבורה ,תיאטראות ובתי קולנוע ,אירועי ספורט והצגת תו ירוק  /תעודתקורונה עם ברקוד.
 -חובת עטיית מסכה במקומות סגורים ופתוחים .מאוד מקפידים.


 מסעדות  -פתוחות לישיבה בפנים תחת הצגת תעודת קורונה עם ברקוד (לכן חשוב להנפיק לעצמכם את התעודההמעודכנת כי רק היא נקראת באיטליה) .בכל מקרה ,האיטלקים עפים על העובדה שמרבית מהישראלים כבר חוסנו 3
פעמים – תראו להם את  3התאריכים וקניתם אותם.
 בחוץ הישיבה ללא מגבלה. מוזיאונים – פתוחים לחלוטין .מגבלת כמות .שוב ,הצגת תעודת קורונה.מאחר והדברים דינמיים רצוי לבדוק את מצב פתיחת האתרים וההנחיות במחוזות בלינק המצורף
 https://www.italia.it/en/covid19לחיצה על כל מחוז תאפשר לכם לקבל מידע על המגבלות השונות בכל מחוז.

מה קורה בחזור מאיטליה לישראל?
כל מי שחוזר לישראל מאיטליה מחויב לבדיקת קורונה החל מ 72-שעות לפני ההמראה או בדיקת אנטיגן בטווח של 24
שעות לפני ההמראה (בדיקת האנטיגן היא חדשה ומקלה שממשלת ישראל אישרה החל מ .)26.11.21-היחידים
הפטורים מכך הם ישראלים שהחלימו עד  3חודשים טרם ההמראה.
חשוב מאוד!! בתוצאות הבדיקה חובה שם באנגלית ומס' הדרכון.

איפה מבצעים באיטליה בדיקת קורונה  PCRבאיטליה טרם החזרה ארצה?
טרם חזרה לישראל מאיטליה יש לבצע בדיקת  PCRרק במעבדות מורשות.
לבקש בעת הבדיקה שמספר הדרכון ושמכם באנגלית יופיעו בתוצאות ,לוודא את זה עם קבלת התוצאות.
רומא:
/https://www.datamedicaroma.it
נוחים ,זולים ( 60יורו) אפשרי כל השבוע למעט יום ראשון .שבת רק בבוקר.
תוצאות עד סוף היום.
מילנו ונאפולי:
/https://www.centroames.it
מדהימים .יעילים.

לפניות בנוגע לבדיקת  PCRבלבד  -איש קשר מקסים :עמנואלה ,דובר אנגלית  +39-3483954872ווטסאפ בלבד!
תגידו שנשלחתם על ידי "סולו אטליה" ותהנו מהנחה.
רשתות מעבדות עם פריסה ברוב אזורי איטליה:
https://www.synlab.it/dove-siamo/elenco-strutture.html
/https://www.lifebrain.it/home-pazienti/elenco-centri-2

מחפשים מחוז מסוים ולא מצאתם ? מקומות נוספים לבדיקת  , PCRלפי מחוזות ,המומלצים על פי משרד הבריאות
האיטלקי https://bit.ly/3xmSiW5
עלות :כל מקום גובה אחרת .טווח מחירים נכון להיום 60-75 :יורו לאדם .
שימו לב!! גם בבתי המרקחת מבצעים בדיקות קורונה רגילות בעלות של  20יורו אבל הן אינן מוכרות על ידי הרשויות
בשדה התעופה לקראת החזרה ארצה.


איפה מבצעים באיטליה בדיקת אנטיגן באיטליה טרם החזרה ארצה?
טרם חזרה לישראל מאיטליה ניתן לבצע בדיקת אנטיגן בבתי מרקחת או במעבדות העוסקות בבדיקות קורונה.
חשוב לוודא שבזמן נסיעתכ ם ,מדינת ישראל מאפשרת בדיקת אנטיגן ולא  ,PCRכי דברים משתנים כל הזמן.
לבקש בעת הבדיקה שמספר הדרכון ושמכם באנגלית יופיעו בתוצאות ,לוודא את זה עם קבלת התוצאות.

האם תוצאות הבדיקה תגענה בזמן?
בדיקות  - PCRברוב המקרים תוך  24-48שעות .תכננו היטב את מועד הבדיקה .בכל מקרה שוב – רק החל מ72-
שעות לפני הטיסה .רצוי להזמין תור כבר מהארץ כדי לא למצוא עצמכם בלי אפשרו לבצע את הבדיקה.
בדיקות  – ANTIGENבדרך כלל תוך שעה.


מה חשוב לשים לב בעת קבלת תוצאות הבדיקה?
סופר סופר חשוב :לבקש בעת הבדיקה שמספר הדרכון ושמכם באנגלית יופיעו בתוצאות.
כבר קרו הרבה מאד מקרים שאנשים פספסו את הטיסה כי לא וידאו בקבלת התוצאות שמספר הדרכון עליו.
מה קורה אם בבדיקה אני יוצא חיובי?
המלצתנו היא קודם כל לעשות מייד בדיקה נוספת ,באותו בית מרקחת או אחר.
באם התוצאה שוב יוצאת חיובית אזי ההנחיות הן:
למחוסנים :בידוד של  7ימים ,בתום שבעה ימים בדיקת  PCRברשות עצמך ,במידה ושלילית באפשרותך לצאת
מהבידוד ,במידה וחיובית עלייך להשלים  14ימי בידוד ואז שוב בדיקת  PCRבמידה והתוצאה שלילית – יציאה מבידוד.
במידה והתוצאה חיובית -ממשיכים בידוד עד  21ימים.
בעת הכניסה לבידוד -יש לשלוח מייל דיווח כניסה לבידוד למייל (Profilassi.sisp@aslroma2.itדוגמא למרכז ברומא)
בצירוף תוצאות הבדיקה.
בעת היציאה מהבידוד  -יש לשלוח מייל (לאותה כתובת מייל) דיווח על יציאה מהבידוד בצירוף תוצאות הבדיקה.
לשאלות וסיוע נוסף במידת הצורך – ניתן לפנות לרשות האיטלקית ברומא המטפלת בנושאי קורונה.
טלפון  0641431 -שלוחה  9דובר אנגלית.
מיילconsular4@roma.mfa.gov.il -
האם בחזרה מאיטליה נדרש לבידוד?
מחוסנים ומחלימים – בדיקת  PCRעם הנחיתה בשדה התעופה וכניסה לבידוד ביתי לפחות ל 3-ימים ותוצאה שלילית.
ניתן להשתחרר מבידוד לאחר ביצוע בדיקת  PCRשנייה ביום השלישי ובתנאי שהתוצאה שלילית .מי שלא יבצע את
הבדיקה הנוספת ביום השלישי ,יחויב בהשלמת בידוד מלא של  14יום.
לא מחוסנים -בדיקת  PCRעם הנחיתה בישראל ,שלאחריה יכנסו לבידוד ביתי לפחות לשבוע ותוצאה שלילית .ניתן
להשתחרר מבידוד ביתי בכפוף לביצוע בדיקת  PCRשנייה ביום השביעי בתנאי שהתוצאה שלילית .מי שלא יבצע את
הבדיקה הנוספת ביום השביעי ,יחויב להשלים בידוד מלא של  14יום.

חשוב יש הרבה שמועות שרצות ברשתות החברתיות לגבי הנחיות כניסה לאיטליה ,מה נדרש ומה לא .האמור לעיל
הינו כאמור ,פרשנות של חברת סולו איטליה – המומחים לתיירות בארץ המגף .פרשנות זו אינה תחליף להנחיות
שגרירות איטליה בישראל  https://bit.ly/3FMzgvcומשרד הבריאות https://bit.ly/3HSlNnx
אחריותם המלאה של הנוסעים לבדוק בעצמם את הנחיות הכניסה על פי אתר משרד הבריאות האיטלקי
https://bit.ly/3xo23mX
ההנחיות נכונות לזמן כתיבתן .עם זאת ,לאור שינויים העלולים להתרחש בעקבות שינויים בשטח ,מומלץ לבדוק
באתרים הרשמיים.

עדיין לא בטוחים ורוצים להתייעץ?
נשמח לתת מענה בווטסאפ בלבד - 050-8528882 :יאיר די קסטרו
מתקשים במילוי טופס  ? PLFמבקשים עזרה?
נשמח לסייע לכם למלא עבורכם את הטופס בעלות של  100ש"ח לטופס.
צרו קשר בווטסאפ בלבד למספר 050-7958401

