Уредба на Министерот за здравство на Р. Италија од 29.07.2021. Нови мерки
за влез во Италија.

Министерството за здравство на Република Италија воведе измени во
постоечките правила за влез во Италија. Република Северна Македонија сега е
вклучена во листата „D“, за која важат следните правила:

Граѓаните кои престојувале во Северна Македонија во претходните 14 дена
ќе можат да влезат во Италија под следните услови:
а) да го пополнат дигиталниот формулар dPLF (види подолу) и истиот да го
прикажат на претставниците на авио компанијата или на други превозници, како и
при влез во Италија или на сите овластени лица кои тоа ќе го побараат (во
дигитална форма на смартфон или отпечатен на хартија)
б) да поседуваат негативен ПЦР или брз антигенски тест, не постар од 72 часа, кој
ќе го покажат на барање на претставниците на авио компанијата или на други
превозници, како и при влез во Италија или на сите овластени лица кои тоа ќе го
побараат (Деца до 6 години се ослободени од обврската за негативен тест)
в) да поминат 5 дена во самоизолација и под здравствен надзор, на адресата која
ја пријавиле како место на престој и да направат доплнителен тест - ПЦР или брз
антигенски - по истекот на петте дена поминати во самоизолација.

Внимание: сите лица што влегуваат во Италија, без разлика на
времетраењето на престојот, со какво било превозно средство, пред
влегување на национална територија, задолжително мораат да го пополнат
формуларот т.н. Passenger Locator Form - Локатор на патници во дигитален
формат на следната веб страна:
1. Поврзете се на страницата https://app.euplf.eu/#/
2. Следете го процедурата за пристап до dPLF
3. Изберете ја „Италија“ како земја на дестинација
4. Регистрирајте се на страницата со создавање лична сметка со корисничко име
и лозинка (регистрацијата е потребна само при првиот пат)
5. Пополнете и испратете го dPLF следејќи ја постапката.
Откако ќе го испратите формуларот, на e-mail адресата наведена при
регистрацијата ќе го добиете формуларот dPLF со QR код во PDF формат, кој ќе
треба да го покажете на овластеното лице при бординг (доколку патувате со
авион) или при влез во Италија. Пожелно е QR кодот да го покажете директно од
вашиот смарт телефон (во дигитален формат) или да отпечатите копија од dPLF
документот. Дигиталниот PLF документ мора да се пополни и испрати
задолжително пред да се качите во авион/превозно средство (полето кое се
однесува на бројот на седиштето доделено на транспортното средство може да се
промени дополнително). Формуларот мора да се пополни за секој возрасен
патник; во случај на присуство на малолетници, тие треба да бидат регистрирани
во придружниот формулар на возрасните. Во случај на малолетници без
придружба, старателот мора да го пополни dPLF пред заминување.
Во исклучителни случаи, односно исклучиво во случај на технолошки пречки, ќе
биде можно документот да се пополни во хартиена форма. Истиот може да се
преземе од порталот на Министерството за здравство - Нов коронавирус, во делот
Патници.

Делумни исклучоци:
Под услов да не се појават симптоми на ковид, следните категории патници се
ослободени од обврската за самоизолација, но имаат обврска да прикажат ПЦР
или брз антигенски тест, не постар од 72 часа и да го пополнат PLF формуларот.

· секој што транзитира со приватно возило на италијанска територија во период не
подолг од 36 часа, со обврска, при истекот на наведеното време, веднаш да ја
напушти територијата на Италија или, ако не успее во тоа, да го започне периодот
на самоизолација од 5 дена на адресата која ја пријавиле во PLF формуларот и
ПЦР или брз антигенски тест по истекот на петте дена.
· секој што влегува во Италија за период не подолг од 120 часа за докажана и
документирана работа, здравје или апсолутно итни потреби, со обврска, при
истекот на наведеното време, веднаш да ја напушти националната територија
или, ако не успее во тоа, да го започне периодот на здравствен надзор и
самоизолација во согласност со став 1 до 5 од чл. 51 од Уредбата 2 март 2021;

Целосната уредба за условите за влез во Италија во однос на мерките за борба
против Ковид19 можете да ја консултирате тука:
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5580_0_file.pdf

Информативен прашалник за условите под кои во овој момент може да се патува
за и од Италија е достапен на: https://infocovid.viaggiaresicuri.it

Наведените измени донесени на 29 јули 2021 се на важност до 31 август 2021.

