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15. juli 2020 
 
Situasjonsoppdatering Roma, Italia  
 
UD har gjort unntak i reiserådet til land med lav smittespredning i EØS/Schengen-området. 
Det er likevel viktig at du som student ved Kulturakademiet er klar over og holder deg 
oppdatert på situasjonen lokalt. Du er selv ansvarlig for avgjørelsen om å reise, og vi 
oppfordrer alle til å gjøre en nøye vurdering av egen situasjon, helst i samråd med foresatte. 
UDs unntak i reiserådet vil bli evaluert minst hver fjortende dag, og kan derfor endre seg.    
 
I Italia holder skolene fremdeles stengt. De er planlagt gjenåpnet i september, men det vil 
avhenge av smittespredningen i ukene fremover. Landet har vært utsatt for en 
smittespredning som har medført til tider ganske strenge tiltak, det er derfor viktig at du 
setter deg inn i hva disse innebærer, for å kunne overholde dem.  
 
Fra UDs reiseinformasjon om Italia: Det er vanskelig å forutse eventuell videre spredning av 
koronaviruset. Lokale myndigheter kan innføre reiserestriksjoner, og andre tiltak som for 
eksempel karantene. Infrastruktur som buss, bane og flytrafikk kan bli rammet. (16.07.20) 
 
Reguleringer forbundet med innreise til Italia 
Være klar over følgende: 

• Det kan ta tid før flyselskapene får flygningene opp å gå, hvilket betyr at du kan få 
kansellerte og ombookede flyvninger. 

• Italia vil ikke la deg entre landet dersom noe av følgende er tilfellet: 
o dersom du har testet positivt for covid-19 i løpet av de siste 14 dagene før 

avreise. 
o dersom du innen åtte dager før avreise viser et eneste av følgende 

symptomer: feber på mer enn 37,5 grader, tørrhoste, tett nese, tap av smaks- 
eller luktesans, pustevansker, sår hals eller diaré.  

o dersom du har vært i nærkontakt (dvs. mindre enn 2 meter i mer enn 15 
minutter) med et positivt smittetilfelle i løpet av de siste 14 dagene før 
avreise. 

o dersom du, i løpet av de siste 14 dagene før avreise, har besøkt stater eller 
områder annet enn: EU-land, Island, Liechtenstein, Sveits, Storbritannia, 
Nord-Irland, Andorra, Monaco, San Marino, Vatikanet, Algerie, Australia, 
Canada, Georgia, Japan, Montenegro, Marokko, New Zealand, Rwanda, 
Serbia, Sør-Korea, Thailand, Tunisia eller Uruguay.  

• Det er ikke lov med bagasje på flyet annet enn en liten håndbagasje som kan 
plasseres under setet, alt annet må sjekkes inn.  

 
Reguleringer i Roma per 15.07.20 

• Det er obligatorisk med bruk av munnbind på offentlig plass (dvs. skolen, butikk, 
barer, kafeer, offentlig transport, museer etc.) 

• Du skal holde minst én meters avstand til andre mennesker. 
• Det oppfordres til ikke å besøke folkerike områder eller oppholde seg i grupper. 
• Ved bruk av offentlig transport skal billetter kjøpes online på forhånd og øvrige regler 

om munnbind og avstand overholdes. 
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• Museer og parker er åpne og kan benyttes, så lenge smittevernreglene overholdes. 
Bad, spa, diskoteker, nattklubber og kulturelle- og sosiale sentre er stengt.  

• Det anbefales å loggføre steder du reiser og mennesker du møter med datoer.  
• Ved brudd på smittevernsreglene kan myndighetene utstede bøter på opptil 1000 

euro.  
 
Disse reguleringene kan endre seg, og vi anbefaler deg å holde deg oppdatert, noe du gjør 
for eksempel her.  
 
Ved mistanke om smitte 
Dersom du får symptomer som kan minne om covid-19 skal du holde deg hjemme og 
umiddelbart informere lokale helsemyndigheter: 

• Ring den regionale hotlinen for Lazio (800 11 88 00). Dersom du får alvorlige 
symptomer, skal du ringe nødnummeret (112). 

• Unngå å besøke legevakten eller sykehusets akuttmottak. 
• Informer senterleder og de du bor sammen med.  
• Sett deg selv i isolasjon: flytt på enkeltrom og benytt eget bad. Hold deg på rommet, 

med døren lukket.  
• Følg gode og strenge hygienerutiner. 
• Være tilgjengelig for daglig kontakt med helsemyndighetene som overvåker smitten. 
• Ved brudd på karantene- og isolasjonsbestemmelsene kan myndighetene ilegge 

bøter på opptil 1000 euro (varierer fra region til region) 
 
Jeg bekrefter med dette at jeg har lest og forstått informasjonen gitt meg av 
Kulturakademiet. Jeg bekrefter videre at mulige konsekvenser av Covid-19 er vanskelig å 
forutse, og at jeg selv er ansvarlig for valget om å oppholde meg i utlandet, og plikter å sette 
meg inn i restriksjonen for smittevern der jeg ferdes. Jeg bekrefter også at jeg har satt meg 
inn i vilkårene for studiet samt tilleggsvilkårene som følge av koronasituasjonen som gjelder 
for høsten 2020 (datert 8. april 2020) samt skriv fra 29.05.20.  
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