
 
 
 
 
NOVA REGULAMENTAÇÃO ANTI-COVID NA ITÁLIA EM VIGOR DESDE 6 DE          
NOVEMBRO ATÉ 3 DE DEZEMBRO DE 2020 
 
O TERRITÓRIO ITALIANO É DIVIDIDO EM 3 ZONAS: 
 
ZONA VERMELHA: Abruzzes, Campânia, Calábria, Lombardia, Piamonte, Tirol do Sul,          
Toscana e Valle de Aosta 
 
ZONA LARANJA: Lazio, Molise, Sardenha, Trentino e Veneto 
 
ZONA AMARELA: Basilicate, Émilie-Romagne, Frioul-Vénétie Julienne, Ligurie, Pouilles et         
Ombrie 
 
ZONA AMARELA: 
Durante os finais de semana os centros comerciais e lojas estão fechados, com exceção de               
farmácias, mercearias e lojas de alimentos, tabacarias e bancas de jornal. 
 
Exposições e museus estão fechados. Aulas online para escolas secundárias, exceto para            
estudantes com deficiências e em caso de uso de laboratórios; aulas presenciais para             
pré-escolas, escolas de ensino fundamental e escolas de pré-ensino médio (scuola media -             
12 a 13 anos). As universidades estão fechadas, exceto para algumas poucas atividades. 
 
Redução de até 50% dos assentos nos transportes públicos, exceto nos ônibus escolares. 
As atividades de arcadas, salas de apostas, bingo e caça-níqueis são suspensas, inclusive             
as localizadas em cafés e tabacarias. 
 
Cafés e restaurantes são fechados depois das 18h. Retirada de comandas para a viagem é               
permitida até às 22h. Não há restrições para entrega ao domicílio. 
  
A circulação é proibida das 22h às 5h, exceto para fins justificados, incluindo trabalho e                

estudo, motivos médicos, urgências. 
 
Piscinas, ginásios, teatros, cinemas permanecem fechados. Os centros esportivos         
permanecem abertos. 
 
ZONA LARANJA 



A circulação é proibida das 22h às 5h, exceto para fins justificados, incluindo trabalho,               
motivos médicos, emergências. 
 
É proibida a circulação de uma região para outra e de uma comuna para outra, exceto para                 
fins justificados, incluindo fins de trabalho, motivos médicos, emergências. Recomenda-se          
evitar deslocamentos desnecessários dentro da comuna onde se vive. 
 
Durante os fins de semana os centros comerciais e lojas estão fechados, com exceção de               
farmácias, mercearias e lojas de alimentos, tabacarias e bancas de jornal. As exposições e              
museus estão fechados. 
 
Aulas online para escolas secundárias, exceto para estudantes com deficiências e em caso             
de uso de laboratórios; aulas presenciais para pré-escolas, escolas de ensino fundamental            
e escolas de pré-ensino médio (scuola media - 12 a 13 anos). As universidades estão               
fechadas, exceto para algumas poucas atividades. 
 
Redução de até 50% dos assentos nos transportes públicos, exceto nos ônibus escolares. 
As atividades de arcadas, salas de apostas, bingo e caça-níqueis são suspensas, inclusive             
as localizadas em cafés e tabacarias. 
 
Cafés e restaurantes são fechados depois das 18h. Retirada de comandas para a viagem é               
permitida até às 22h. Não há restrições para entrega ao domicílio. 
 
Piscinas, ginásios, teatros, cinemas permanecem fechados. Os centros esportivos         
permanecem abertos. 
 
ZONA VERMELHA 
Qualquer movimento é proibido a qualquer momento, mesmo dentro da comuna onde se             
vive, exceto para fins justificados, incluindo fins de trabalho, motivos médicos, emergências. 
É proibido qualquer deslocamento entre uma região para outra e de um comuna para outra. 
 
Os cafés e restaurantes estão fechados durante toda a semana. Retirada de comandas             
para a viagem é permitida até às 22h. Não há restrições para entrega ao domicílio. 
 
Lojas e comércios estão fechados, com exceção de supermercados, mercearias e           
comércios de alimentos. 
 
Farmácias, parafarmácias, tabacarias, bancas de jornais, lavanderias, barbearias e         
cabeleireiros permanecem abertos. Os centros de beleza estão fechados. 
 
Aulas online para as escolas de ensino médio, para as salas de 7ª e 8ª séries ("seconda e                  
terza media") exceto para estudantes com deficiências e em caso de uso de laboratórios;              
aulas presenciais para pré-escolas, escolas de ensino fundamental e escolas de pré-ensino            
médio (scuola media - 12 a 13 anos). As universidades são fechadas, exceto para algumas               
poucas exceções. 
 



Todas as competições esportivas são suspensas, exceto aquelas oficialmente reconhecidas          
como de interesse nacional. Os centros esportivos estão fechados. Atividades motoras           
perto de casa e atividades esportivas individuais ao ar livre são permitidas. 
 
Exposições e museus estão fechados. Teatros, cinemas, ginásios, salas de jogos, salas de             
apostas, bingo e caça-níqueis incluídos os localizados em cafés e tabacarias também estão             
fechados. 
 
Redução de até 50% dos assentos nos transportes públicos, exceto nos ônibus escolares. 
 


