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Het  Wetsdecreet nr.52 van 22 april 2021 (Decreto Legge n. 52 del 22 aprile

2021)  zet de krijtlijnen uit van een chronologisch gefaseerd programma m.b.t.
het progressief schrappen van de beperkingen die noodzakelijk waren om de
besme ng  met  het  SARS-CoV-2  tegen  te  gaan,  aan  de  hand  van
wetenschappelijke  gegevens  over  de  pandemie  et  het  verloop  van  de
vaccina ecampagne.

De tekst van deze verordening beves gt het  onderscheid tussen vier  zones,
wit/geel/oranje/rood, die overeenkomen met de verschillende risiconiveau ’s
in de gewesten en daarbij progressief beperkende maatregelen opleggen. Deze
lijst wordt regelma g bijgewerkt.

Vanaf 6 augustus werd bovendien de verplich ng ingevoerd om in het bezit te
zijn  van een  “groen cer ficaat” (ook  Green Pass  genoemd)  om toegang te
hebben tot of om aan volgende ac viteiten te kunnen deelnemen:

- Bar en restaurant (binnen)
- Publieksvoorstellingen, evenementen en sportcompe es
- Musea of andere cultuurtempels en ins tuten, tentoonstellingen
- Zwembaden,  fitnesscentra,  teamsporten,  wellness  (ook  in  hotels)

(binnen)
- Volksfeesten, expo’s, conferen es en congressen
- Thermen, pret- of themaparken
- Culturele centra, sociale en recrea eve centra (enkel binnen)
- Gokzalen, bingo en casino’s
- Publieke examens

Vanaf 1 september werd de verplich ng van het groen cer ficaat uitgebreid
voor het  inschepen in vliegtuigen,  ferry’s  voor interregionaal  transport (met
uitzondering van de Straat van Messina), Intercity’s en hogesnelheidstreinen,
autobussen voor interregionaal transport, autobus in verhuur met bestuurder.

Dergelijk  groen  cer ficaat  is  een  document  waaruit  het  verstrekken  van
tenminste  één  vaccindosis  blijkt  sinds  minstens  twee  weken,  ofwel  een
herstelcer ficaat (volledige genezing van Covid niet langer dan zes maanden
geleden), ofwel een testcer ficaat (PCR of an geen) niet ouder dan 48 uur.



Cer ficaten afgeleverd door een Europese lidstaat of een ander land waarvan
de vaccina e erkend is door het Europees Agentschap voor Geneesmiddelen
worden automa sch erkend indien opgesteld in het Italiaans, Engels, Frans of
Spaans.  Er  geldt  een vrijstelling voor  de plicht  een groen cer ficaat voor te
leggen voor wie vrijgesteld is van de vaccina ecampagne (in feite jongeren dan
12 jaar).

De maatregelen die van kracht zijn in de diverse zones

Momenteel zijn de gewesten als volgt opgedeeld:
- Wi e zone: Abruzzen, Aostavallei, Apulië, Basilicata, Calabrië, Campanië

Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia-Giulia,  La um,  Ligurië,  Lombardije,
Marken, Piëmont, Molise, Sardinië, Toscane, Umbrië, Veneto, alsook de
Autonome provincies Bolzano en Trento;

- Gele zone: Sicilië; 
- Oranje zone: geen;
- Rode zone: geen.

Voor meer details van de maatregelen in de verschillende zones gelieve de 
website van de regering te raadplegen: sito del Governo.

In het kort:
- gelden in de wi e zones de minst beperkende maatregelen, alsook geen

nachtverbod; 
- eindigt  in  de gele  zones vanaf  26  april  het  verbod  om zich  van  één

gewest  naar  een  ander  te  begeven;  is  het  mogelijk  om  familie  of
vrienden  te  ontmoeten  tot  een  maximum  van  vier  personen
(minderjarigen onder 18 jaar uitgezonderd); kan men vanaf 1 juni in bars
en  restaurants  bediend  worden,  ook  binnen;  heropenen  cinema  en
theater  met  een  maximumcapaciteit  van  50%  van  de  beschikbare
plaatsen;  gaan  pretparken  en  thermen  op  1  juli  opnieuw  open;  zijn
musea open jdens de week en op afspraak ook in het weekeinde;

- zijn in oranje zones verplaatsingen buiten de eigen gemeente verboden,
tenzij  in  het  bezit  van  “groene  a esten” (test  uitgevoerd  jdens  de
voorbije 48 uur, vaccin gedurende de laatste zes maanden, of genezing
van Covid niet langer dan de laatste zes maanden); bars zijn open voor
a alen tot 18 uur, restaurants tot 22 uur, steeds voor take-away;

- zijn  in  rode  zones ook  verplaatsingen  binnen  de  eigen  gemeente
verboden; evenwel is het toegestaan zich te verplaatsen voor reden van
gezondheid, beroep of hoogdringendheid mits verklaring op eer, en zich



te begeven naar andere gewesten in het bezit van een “groen a est”;
bars en restaurants blijven gesloten.

Om verdere verspreiding van het virus te vermijden, is het aanbevolen de app
“ Immuni” te downloaden,  welke  via  Bluetooth en  met  respect  voor privacy
toelaat  andere  gebruikers  te  waarschuwen  omtrent  eventuele  nauwe
contacten met personen die later Covid-19 posi ef werden getest.

Reizen naar Italië
2021-08-02

Reizen vanuit België

Vanaf 21 juni,  gevolge de verordening van de Minister van Volksgezondheid
van 18 juni 2021 Ordinanza del Ministro della Salute del 18 giugno 2021, dienen
reizigers a oms g uit België en uit de andere landen die opgenomen zijn in de
lijst “C” van het bijvoegsel aan het Decreet van de Eerste Minister van 2 maart
2021 (allegato al DPCM del 2 marzo 2021), alsook Canada, Japan, Israël en de
Verenigde Staten,  bij  inschepen of  in  ieder  geval  bij  aankomst in  Italië  een
“groen” cer ficaat voorleggen, waaruit de uitgevoerde vaccina e tegen Covid-
19 blijkt (complete cyclus, langer dan 14 dagen), ofwel de volledige genezing
van Covid-19,  ofwel  de afname van een  moleculaire (PCR) of  an geen test

jdens de voorbije 48 uur met nega ef resultaat. De cer ficaten afgeleverd
door  een  Europese  lidstaat  of  in  een  ander  land  waarvan  de  vaccina e  is
erkend door het Europees Agentschap voor medicijnen, worden automa sch
aanvaard indien opgesteld in het Italiaans, Engels, Frans of Spaans. 

Bij  het  niet  naleven  van  deze  voorschri en,  zullen  zij  in  overleg  met  de
bevoegde dienst voor preven e (ASL) in quarantaine moeten gaan gedurende
vijf dagen (en hun eindbestemming met eigen middelen bereiken, zo niet zal
hen door de dienst van preven e een plaats worden aangeduid waar zij op
eigen  kosten  deze  quarantaine  moeten  doen),  en  een  nieuwe  test  laten
afnemen de vijfde dag.



Kinderen onder de 6 jaar zijn vrijgesteld van test.
Voor alle uitzonderingen zie onderaan. 

Om naar Italië te reizen geldt bovendien de plicht om on-line het EU Passenger
Locator Form in te vullen op de website  app.euplf.eu/#/, door eenieder die in 
Italië toekomt uit het buitenland met om het even welk vervoermiddel. Enkel in
geval van technologische belemmeringen is het toegestaan de papieren 
verklaring op eer te gebruiken: modulo di autodichiarazione 

Tenslotte  blijft  de  plicht  om  het  inreizen  mee  te  delen  aan  de  plaatselijk
bevoegde gezondheidsdienst. 

Algemene normen.

Onafgezien van de plicht zich te houden aan de maatregelen die van kracht zijn
op het na onaal grondgebied, gelieve voor een gedetailleerd overzicht m.b.t.
beweegredenen, test of quarantaine bij inreizen, meer bepaald indien men de
voorbije 14 dagen hee  verbleven of een doorreis hee  gemaakt in landen
uit  de  lijsten “D”  en “E” van  het  reeds  aangehaalde  bijvoegsel  20  van het
DPCM van 2 maart, of in landen van waaruit reizen naar Italië verboden zijn
(momenteel  Bangla Desh,  Brazilië,  Indië en Sri  Lanka), de website  Viaggiare

Sicuri te willen raadplegen.

Er wordt ook aan herinnerd dat in sommige gewesten gevraagd kan worden op
voorhand  een  on-line formulier  in  te  vullen,  of  kunnen  verdere
preven emaatregelen verplicht zijn waarvoor verwezen wordt naar de website
van de verschillende gewesten: siti internet delle differenti regioni.

Een  lijst  van  gra s  Groene  Nummers  met  betrekking  tot  de  verschillende
Regio’s  is  ter  beschikking  op  de  website  van  het  Ministerie  van
Volksgezondheid (sito del Ministero della Salute).

Voor verdere verduidelijkingen, specifieke verboden m.b.t. derde landen of
details  qua maatregelen en uitzonderingen,  zie  ook de  FAQ  Questionario
informativo sull’ingresso o il reingresso in Italia.

Uitzonderingen voor verplichte test bij aankomst uit België



Op  voorwaarde  dat  er  geen Covid-19 symptomen optreden,  en  behalve  de
plicht  om  steeds  de  voorziene  verklaring  op  eer  bij  zich  te  hebben,  zijn
bovenvermelde maatregelen niet van toepassing:

1) op de bemanning van vervoersmaatschappijen;
2) op het personeel van vrachtvervoer
3) voor reizen van en uit landen opgenomen in lijst “A” van bijvoegsel 20;
4) op eenieder (onafgezien van de na onaliteit) die in Italië toekomt  voor

een verblijf van maximum 120 uur voor bewijsbare redenen van werk,
gezondheid of dringende noodzaak, met de plicht, bij het verstrijken van
dergelijke duur, onmiddellijk het land te verlaten, of zo niet een periode
van toezicht en quarantaine aan te va en; 

5) in geval van doorreis, met eigen vervoer, via het na onaal grondgebied
voor een duur van maximum 36 uur, met de plicht, bij het verstrijken van
dergelijke duur, onmiddellijk het land te verlaten, of zo niet een periode
van toezicht en quarantaine aan te va en;

6) voor  grensarbeiders  bij  in-  en  uitgaan van het  na onaal  grondgebied
voor bewijsbare beroepsdoeleinden en om terug te keren naar de eigen
woonst of verblijfplaats;

7) voor het personeel van bedrijven die hun we elijke of secundaire zetel
hebben in Italië voor verplaatsingen naar het buitenland voor bewijsbare
beroepsdoeleinden en voor de duur van maximum 120 uur;

8) voor ambtenaren van de Europese Unie of interna onale organisa es,
diplomaten  en  administra ef-technisch  personeel  van  diploma eke
missies,  consulaire agenten en bedienden,  alsmede militair  personeel,
ook  zij  die  van  interna onale  missies  terugkeren,   poli e,
inlich ngendiensten  voor  de  veiligheid  van  de  Republiek  alsmede
brandweer voor het uitoefenen van hun func es;

9) voor leerlingen en studenten voor het bijwonen van een cursus in een
land verschillend van de eigen woonst of verblijfplaats, en waarheen zij
elke dag of tenminste éénmaal per week terugkeren.

 

Reizen met vliegtuig

Het luchtvaartpersoneel  dient  de  lichaamstemperatuur  op te meten van de
passagiers en het inschepen te verbieden voor wie koortssymptomen vertoont.



Bovendien  meten  de  Belgische  luchthavens  sinds  25  juni  de
lichaamstemperatuur van alle reizigers met verbod van toegang/vertrek bij 38°
koorts. Gebruik van mondmaskers is bovendien verplicht.
Bij inschepen zullen de luchtvaartmaatschappijen een bijkomend formulier van
verklaring op eer overhandigen waarop men verzekert niet besmet te zijn met
Covid-19  noch  contacten  te  hebben  gehad  met  posi ef  geteste  personen
gedurende de laatste 14 dagen.

Om  verdere  verspreiding  van  het  virus  te  vermijden,  wordt  nogmaals
aanbevolen  de  app  “Immuni” te  downloaden,  welke  via  Bluetooth  en  met
respect  voor  privacy  toelaat  andere  gebruikers  te  waarschuwen  omtrent
eventuele nauwe contacten met personen die later Covid-19 posi ef werden
getest.


