
VYHLÁŠKA 

 

Čl.1)  Všechny subjekty, které mají v úmyslu vstoupit na území Sardinie vzdušnou či námořní 

dopravou, bez ohledu na místa původu a za jediným účelem monitorování, jsou povinny pro vstup a 

pobyt v celém regionu předem se zaregistrovat pomocí příslušného formuláře - 

https://sus.regione.sardegna.it/sus/covid19/regimbarco/init  nebo prostřednictvím aplikace 

„Sardegna Sicura“, ke stažení z obchodů s aplikacemi pro operační systémy iOS a Android navržené s 

funkcí dobrovolného sledování pohybu. Každý cestující musí předložit kopii dokladu registrace 

společně s palubním lístkem a platným dokladem totožnosti. V rámci výše uvedené registrace je 

nutná registrace nezletilých. Letecká nebo přepravní společnost před nástupem na palubu ověří 

příjem registrace. 

 

Čl.2)  Všichni cestující přijíždějící na Sardinii jsou rovněž povinni: 

a) podstoupit měření tělesné teploty. Cestujícím přijíždějícím na Sardinii je zakázán nástup na palubu, 

pokud je detekována teplota 37,5 ° C nebo vyšší.  Správcovské společnosti letiště a správa přístavního 

systému Sardinského moře poskytnou měření teploty cestujícím při příletu/příjezdu na Sardinii. 

Sardinská letiště a přístavy a za tímto účelem budou moci uzavřít dohody s dopravci. Stejné subjekty 

jsou povinny použít ustanovení uvedená v rozhodnutí generálního ředitele pro zdraví 197 ze dne 24. 

března 2020; 

b) vyplnit vyhledávací formulář možné předchozí infekce nebo kontaktu s koronavirem, obsažený ve 

výše uvedeném registračním formuláři, případně také souhlas s provedením regionálního 

epidemiologického průzkumu. 

 

Čl. 3)  Za účelem splnění ustanovení předchozích článků 1 a 2, je dána povinnost leteckých a 

námořních dopravců, společností spravujících letiště a dalších příslušných orgánů získat a dát 

k dispozici Regionu Sardinie jména a kontaktní údaje cestujících přepravovaných na linkových 

spojeních se Sardinií v souladu s postupy dohodnutými s Generální ředitelství pro civilní ochranu. 

 

Čl.4)  Jména a kontaktní údaje získané dle předchozích článků zpracovává Region Sardinie, v 

souladu s článkem 5 řádu vedeného Ministerstvem civilní ochrany č. 630 ze dne 3. února 2020 a v 

souladu s Nařízením č. 2016/679 / EU, v souladu s příslušnými opatřeními vedoucími k ochraně práv a 

svobod zúčastněných stran, jsou zahrnuty do regionální databáze, uchovávané po dobu 14 dnů a 

používané čistě za účelem sledování zúčastněných stran ve spolupráci s orgány činnými v trestním 

řízení, tj obce a územně příslušné zdravotní úřady. 

 

Čl.5)  Letecká a námořní spojení na a ze Sardinie, která jsou již povolena, jsou potvrzena v souladu s 

ustanoveními prezidentského dekretu Rady ministrů ze dne 7. září 2020 a nařízeními ministra 

zdravotnictví. 

 

Čl.6)  Činnosti všeobecného letectví jsou povoleny na letištích celého regionální území. 

https://sus.regione.sardegna.it/sus/covid19/regimbarco/init


Čl.7)  Je potvrzen program pravidelné a nepravidelné veřejné dopravy poskytované místními 

společnostmi (TPL). 

U frekvenčních dopravních služeb po silnicích spadajících do měst a předměstí se společnosti místní 

veřejné dopravy (TPL) postarají o zajištění celkové povolené denní produkce s navýšením spojů s vyšší 

vytížeností. Pro místní veřejnou dopravu po železnici v národní síti (RFI) a na úzkorozchodných, stejně 

jako pro tramvajovou dopravu je potvrzen běžný program. Pro denní a noční spojení veřejné dopravy 

na ostrovy spadající do Regionu Sardinie je potvrzen běžný program - ostrovy San Pietro, La 

Maddalena a Asinara. Dopravní společnosti budou muset i nadále pečlivě sledovat zájem o mobilitu 

způsobem požadovaným generálním ředitelstvím pro dopravu, na který je nutné okamžitě zasílat 

monitorovací data. V nutnosti vyšších potřeb plynoucích z veřejného zájmu, může přijmout generální 

vedení ministerstva dopravy příslušné změny provozních řádů, zejména v hodinách s největším 

tokem cestujících, ve světle zjevných a neodkladných potřeb a v mezích smluvně dostupných zdrojů, 

které má k dispozici. Aniž by bylo dotčeno výše uvedené, pokud jde o přeprogramování pravidelné a 

nepravidelné služby poskytované místními společnostmi veřejné dopravy (TPL), je povoleno v 

případě, že ostatní opatření nejsou dostatečná pro zajištění pravidelné veřejné dopravy, a to i mimo 

město, obsazenost 80% z celkového počtu míst - což zajišťuje větší snížení míst k stání ve srovnání s 

místy k sezení - stanovená registračními doklady nebo odpovídající dokumenty či případnými 

regionálními povoleními. 

Pokud jde o nepravidelné přepravní služby, včetně NCC a TAXI e ty, které jsou prováděny autobusem 

nebo pro pravidelnou nebo nepravidelnou dopravu mít schválení pro místa k stání nebo pro která je 

počet míst k stání méně než 20% z celkového počtu míst, bude povoleno 100% obsazení. Je povoleno 

kontrolovat jízdenky na palubě dopravního prostředku veřejnosti v souladu s pokyny připojenými k 

vyhlášce předsedy vlády ze dne 7. září 2020 a v souladu s ustanoveními o potlačování epidemie 

způsobené COVID-19. 

 

Čl.8)  Aniž jsou dotčeny různé podmíněné požadavky na omezení šíření epidemie SARS-CoV-2 v 

souladu s vnitrostátními předpisy stejně jako ty, které přijala francouzská vláda na Korsice je 

povolena nákladní a osobní doprava mezi přístavy Santa Teresa di Gallura a Bonifacio. Platí 

ustanovení článků 1, 2, 3 až 4. 

 

Čl.9)  Subjekty připlouvající rekreačními plavidly nebo jinými prostředky využívanými pro převoz 

cestujících, včetně rybářských plavidel, které nejsou registrovány u zemí z EU jsou povinny:…. 

 

Čl.10)   

1. Počínaje dnem 14. září 2020 a s výhradou přijetí dalších opatření v důsledku zjišťování 

epidemiologických údajů v regionu všichni cestující, kteří mají v úmyslu vstoupit na regionální území, 

přicházejí ze zahraničí a / nebo z území jiného italského regionu, jsou vyzváni před nastoupením na 

palubu k doložení negativního výsledku testu na Covid 19 - sérologického (IgG a IgM) nebo 

molekulárního (RNA) nebo rychlého antigenního - provedeného ne déle než 48 hodin před 

odletem. Cestující mohou alternativně při nástupu znovu prokázat, že vyplnili příslušný online 

formulář autocertifikace, prokázat, že podstoupili 48 hodin před vstupem na regionální území, 

sérologický, molekulární nebo antigenní test, jehož výsledkem je negativní výsledek, přičemž je nutno 

povinně uvést: a) typ podstoupeného testu a datum provedení; b) název zařízení (veřejné, soukromé 



nebo akreditováno soukromě), kde byl test proveden. Cestující jsou povinni dokončit výše uvedenou 

vlastní certifikaci jako součást registrace uvedená v předchozím čl. 1). 

2. Od 14. září 2020, pouze dočasně, cestující dle bodu 1 předchozího odstavce, kteří přichází 

na regionální území bez požadované certifikace uvedené v čl. 10 bodě 1, se zavazují podstoupit 

molekulární nebo antigenní test, který se provede výtěrem nejpozději do 48 hodin od vstupu na 

regionální území místním zdravotním zařízením či v akreditovaném soukromém zařízení. Tito 

cestující, i když jsou zcela bez příznaků, jsou povinni ohlásit se okamžitě po jejich vstupu na regionální 

území Sardinie do kompetentní zdravotnické společnosti a do výsledku laboratorních vyšetření 

provedených příslušným zdravotnickým zařízením, dodržovat pravidla dobrovolné izolace, kterou 

ukončí pouze negativní výsledek testu, pokud příslušný zdravotnický orgán nestanoví jinak. 

3. V případě nástupu příznaků Covid-19 zůstává povinnost pro kohokoli, i když s potvrzením 

negativity, nahlásit tuto skutečnost okamžitě na regionální zdravotní úřad prostřednictvím 

telefonních čísel konkrétně vyhrazených a podstoupit, až do následného rozhodnutí zdravotnického 

úřadu dobrovolnou izolaci. 

4. Do provedení testu uvedeného v odstavci 2, je v každém případě rovněž povinen 

dodržovat hygienická opatření uvedená v příloze 19 dekretu předsedy Rady ministrů ze dne 7. srpna 

2020. 

 

Čl.11)  Společnosti pro správu letišť, Úřad pro systém Sardinského moře, námořní ředitelství, 

přístavní orgány a správci přístavů, dle příslušné pravomoci, jsou povinni ověřit, zda cestující při 

vstupu na palubu jsou vybaveni certifikací uvedenou v čl. 1, s okamžitou povinností sdělování jmen 

cestujících bez osvědčení negativity vůči obecnému vedení odboru hygieny a ochrany zdraví Regionu 

Sardinie, o příletu letadel, lodí, výletních lodí a rybářských lodí připlouvajících na regionální území. 

 

Čl.12)  Preventivní opatření uvedená v čl. 10 se nevztahuje na subjekty: 

a) vykonávající činnost pro ústavními orgány; 

b) posádka dopravního prostředku; 

c) personál cestující na lodích a letadlech z důvodů práce a zdraví; 

d) ve všech ostatních případech stanovených v čl. 6 odst. 6 a 7 nařízení předsedy vlády ze dne 7. 

srpna 2020, v souladu s ustanovením čl. 1 odst. 3 nařízení vlády 7. září 2020. Za účelem testování 

funkčnosti sledování pohybu díky aplikaci či registraci „Bezpečná Sardinie“ a pravdivosti uváděných 

údajů, mohou být prováděny křížové a namátkové kontroly. 

 

Čl.13)  S okamžitou platností je povinnost na celém regionálním území nosit ochranu dýchacích cest 

(roušky) po celý den (h. 24)  ve všech uzavřených nebo otevřených prostorách, kde není možné 

zaručit nepřetržité udržování bezpečné vzdálenosti alespoň 1 metr. Povinnosti se nevztahují na děti 

do 6 let ani na jednotlivce s formami zdravotního postižení. 

 

Čl.14)  Provádí se vše, co není výslovně upraveno v této vyhlášce výslovný odkaz na usnesení 

předsedy vlády ze dne 7. září 2020 a související přílohy. 



 

Čl.15)  Ustanovení této vyhlášky mají účinky od 9. září 2020 - s výhradou ustanovení článků 10, 11 a 

12, které běží od 14. září 2020 - do 7. října 2020, kromě výslovného rozšíření a pokud nebudou další 

odlišná ustanovení, to by mělo být nezbytné v závislosti na trendu vývoje křivky šíření viru, kterou 

budou příslušné orgány neustále sledovat. Pokud skutečnost nepředstavuje závažnější trestný čin, 

nesplnění povinností uvedených v čl této vyhlášky je sankcionováno podle zákona (článek 2 

legislativního nařízení 33 ze dne 16. května 2020). Tato vyhláška se podle jejích příslušných 

pravomocí předává prezidentovi Rady ministrů, ministerstvu infrastruktury a dopravy, ministerstvu 

zdravotnictví, správci provincií regionálního území metropolitnímu starostovi Cagliari, starostům obcí 

Sardinie, prefektům územních vládních úřadů Sardinie, regionálním členům rady, správě přístavního 

systému na Sardinském moři, společnostem zainteresovaným námořnictvím a dalším zúčastněným 

stranám. 

Proti tomuto usnesení je povoleno soudní odvolání před Soudem Regionální správy do šedesáti dnů 

od sdělení, nebo mimořádné k hlavě státu do sto dvaceti dnů. 


