
ITÁLIE – situace s ohledem na COVID-19 

 
 

Řím, 30. března 2020 
 
Předmět: Aktuální informace o opatřeních proti pandemii COVID-19  
 
Drazí přátelé a kamarádi, 
Vážení kolegové, 
 
Obracíme se na vás, abychom vám poskytli informace o opatřeních, která v posledních několika 
dnech přijala italská vláda, spolu se sociálními partnery, kteří čelí nouzovému stavu 
v souvislosti s COVID-19. 
 
V posledních dnech se počet nákaz mírně snižuje, ale situace je stále velmi obtížná a představuje 
pro náš zdravotnický systém, zejména pro ekonomiku, obrovské výzvy. 
 
Včera byla schválena další vyhláška včetně doplňujících opatření k opatřením schváleným v 
posledních několika týdnech. Zde detailně následují: 
 

- je zakázáno pohybovat se mimo obec bydliště, pokud neexistují ověřené a prokazatelné 
důvody; 

- pokuty pro osoby, které nedodržují opatření týkající se pobytu doma, se zvyšují ze 400 
na 3 000 EUR; 

- těm, kteří jsou v karanténě, může být uložena pokuta až do 5 let odnětí svobody a pokuta 
až do 5 000 EUR; 

- regionální úřady mohou v souvislosti se svými orgány přijmout další opatření 
v rámci svých kompetencí; 

- opatření budou aktualizována každých 15 dní do 31. července; 
- pro posouzení opatření, která mají být přijata, bude konzultován nouzový ad-hoc 

technickovědecký výbor; 
 
Zatímco většina pracovišť byla uzavřena na základě nařízení, mnoho z nich je stále otevřeno. 
Pracovníci a jejich zástupci vyjádřili silné obavy o zdraví a bezpečnost a požadovali preventivní 
opatření k zastavení nákazy na pracovišti. Při některých příležitostech museli zaměstnanci 
vstoupit do stávky a kováci zorganizovali regionální stávku v regionech Lombardie a Lazia. 
Tento tlak vedl vládu k projednání Protokolu se sociálními partnery (viz níže). 
 
V návaznosti na protokol odbory usilovaly o revizi prvního seznamu firem, které měly stále 
otevřeno, a požádaly vyjednávání. 25. března byla nalezena dohoda a po velmi tvrdém a 
technickém vyjednávání byl dohodnut nový seznam „nezbytných firem“. 
 
Vláda vyčlenila 400 milionů EUR na mimořádný fond na pomoc domácnostem, které nejvíce 
potřebují uspokojit základní potřeby a poskytla jim potravinové poukázky. Tento fond bude 
distribuován obcím, které jej poté převedou do domácností, které to nejvíce potřebují. 



 
Odborová centrála CGIL rovněž vyzvala vládu, aby rozšířila mimořádná opatření sociální 
ochrany na „pracovníky z domova“ v souladu s úmluvou ILO 189 ratifikovanou Itálií. 
 
 
PŘEHLED O VYHLÁŠCE A ODBOROVÉM PROTOKOLU  
 
Všechna níže uvedená opatření, schválená předchozími vyhláškami (pokud nebyla 
aktualizována vyhláškou ze dne 25. března) stále platí. 
 
1. března se italská vláda s ohledem na propuknutí případů COVID-19 v některých severních 
regionech země rozhodla zřídit „červenou zónu“ zahrnující mnoho obcí regionů Veneto a 
Lombardie a některá lehčí opatření pro celé regiony. 
 
8. března byla vládou schválena druhá vyhláška o rozšíření nyní nazývaného chráněného území 
na celou zemi. Toto opatření bude prozatím platné do 3. dubna. 
 
Mezi taková opatření patří: 

- všechny školy a univerzity jsou uzavřeny; 
- zákaz občanů opustit své bydliště s výjimkou základních potřeb včetně nákupu potravin 

nebo léků; 
- všechny sportovní akce, náboženské obřady, shromáždění a setkání jsou zrušeny; 
- veřejné soutěže (s výjimkou zdravotnictví) jsou odloženy; 
- restaurace a bary musí být uzavřeny v 18 hodin; 
- ve všech obchodech a nákupních střediscích (které musí být uzavřeny v neděli) musí 

být zajištěna vzdálenost 1 m mezi zákazníky a / nebo zaměstnanci; 
- pokud je to možné, je podporována inteligentní práce. 

 
Tato opatření byla 11. března dále omezena, když byly uzavřeny všechny obchody kromě 
základních služeb (supermarkety, lékárny ...). Jsou zaručeny základní služby včetně veřejné 
dopravy, ale byla přijata přísná opatření, aby se omezil pohyb osob. Přesto je počet pracovníků, 
kteří ve výrobním sektoru pracují, stále vysoký. 
 
V případě kontroly musí být policejním orgánům předloženo vlastní osvědčení s uvedením 
důvodu, proč jeden z nich opouští své bydliště. Pokud tak neučiníte, vede to k pokutě. Patří sem 
i lidé, kteří se přesouvají na své pracoviště. 
 
Vzhledem k nedostatečnému respektování preventivních opatření, která byla přijata na ochranu 
pracovníků ve službách, které nezastavily svou výrobu, požádaly odborové organizace, aby 
vláda přijala naléhavá opatření. Dne 14. března vedl sociální dialog mezi vládou, 
zaměstnavateli a organizacemi zaměstnanců k podpisu opatření společného Protokolu jako 
kontrast a omezení šíření viru Covid-19 na pracovištích. 
 
Tato opatření zahrnují: 

- maximalizovat využití inteligentní práce pro činnosti, které lze provádět doma nebo na 
dálku; 

- podporovat využívání placené dovolené také kolektivními smlouvami; 
- pozastavit činnost oddělení společnosti, která nejsou nezbytná pro výrobu; 



- přijmout bezpečnostní protokoly proti nákaze, a pokud to není možné respektovat 
interpersonální vzdálenost jednoho metru jako hlavní míru, s přijetím jednotlivých 
ochranných nástrojů; 

- sanitace pracovišť a společných prostor; 
- omezit na minimální nezbytný pohyb lidí uvnitř výrobních závodů; 
- podporovat podepisování zvláštních kolektivních smluv ve společnostech, které jsou 

stále ve výrobě. 
 
Protokol rovněž zahrnuje opatření o: 

1. informování pracovníků; 
2. způsobech přístupu na pracoviště; 
3. možnostech přístupu externích dodavatelů; 
4. čištění a dezinfekci pracovních prostor; 
5. osobních hygienických opatřeních; 
6. osobních ochranných prostředcích; 
7. využití společných prostor (jídelny, kuřácké prostory, šatny atd.); 
8. organizaci práce (směny, inteligentní práce, služební cesty); 
9. řízení vstupu a odchodu pracovníků; 
10. vnitřním pohybu, setkání, vnitřní akce a školení; 
11. řízení osob se symptomy v práci; 
12. zdravotním dohledu a roli zdravotních a bezpečnostních zástupců; 
13. výborech na pracovišti pro provádění a monitorování protokolu. 

 
16. března vláda schválila vyhlášku „Care-Italy“, na základě, které investovala 25 miliard eur 
a mobilizovala prostředky ve výši 350 miliard eur. Mezi opatření patří odložení hlavních 
fiskálních lhůt, podpora odvětví nejvíce zasažených krizí (cestovní ruch, doprava, sport, kino a 
divadelní umění, tisk). Byly uvolněny finanční prostředky na zvýšení kapacity nemocnic, 
najmutí nového zdravotnického personálu a podporu PPE (jako jsou obličejové masky). 
 
Opatření v oblasti zaměstnanosti zahrnují: 
• odklad většiny fiskálních lhůt; 
• zvýšení záručního fondu pro malé a střední podniky s cílem zajistit přístup k úvěrům; 
• 5 bil. EUR navíc na rozšíření fondu pro propuštění z nadbytečnosti (cassa 

integrazione) na všechny společnosti (včetně společností s 1 zaměstnancem); 
• mimořádné jednorázové kompenzace 600 EUR pro samostatně výdělečně činné osoby, 

nezávislé umělce a pracovníky v zemědělství; 
• až 600 EUR bonus na hlídání dětí a mimořádná placená rodičovská dovolená; 
• 100 EUR jednorázová mimořádná náhrada pro ty, kteří pracují 

na svých pracovištích; 
• 12 dalších dnů placené dovolené; 
• zahrnutí karanténních dnů do pracovní neschopnosti; 
• 60denní pozastavení hromadných a individuálních propouštění z 

ekonomických důvodů. 
 
A konečně, vzhledem k naléhavé potřebě zvýšit počet a podpořit zařízení intenzivní péče, 
CGIL, CISL, UIL se rozhodly zahájit výzvu k zasílání darů. Pracovníci, důchodci a jednotlivci 
budou moci přispívat do tohoto fondu. 
 
CGIL se rozhodla zaručit přístup pracovníků ke svým službám tím, že místní odborové 
kanceláře zůstanou otevřené, avšak s omezením, pokud jde o podmínky přístupu, je třeba si 



dojednat schůzku. Všechny kanceláře CGIL byly uspořádány nebo vybaveny takovým 
způsobem, který respektuje vládní opatření a chrání zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a 
jednotlivců navštěvujících naše prostory. 
 
Zaměstnanci mezinárodního oddělení CGIL i nadále pracují, v souladu s přijatými opatřeními. 
Další dotazy můžete zasílat na: europa@cgil.it nebo org.internazionale@cgil.it 
 
V solidaritě, 
Susanna Camusso 

mailto:org.internazionale@cgil.it

