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eeffffiiccaaccee  ddaall  1155  ggiiuuggnnoo  aall  1144  lluugglliioo  22002200..  
  
SSiinntteessii  ddeeii  ccoonntteennuuttii::  

  

??   ll''aacccceessssoo  ddeell  ppuubbbblliiccoo  aaii  ppaarrcchhii,,  aallllee  vviillllee  ee  aaii  ggiiaarrddiinnii  ppuubbbblliiccii  èè  ccoonnddiizziioonnaattoo  aall  rriiggoorroossoo  rriissppeettttoo  ddeell  ddiivviieettoo  

ddii  aasssseemmbbrraammeennttoo  nnoonncchhéé  ddeellllaa  ddiissttaannzzaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  iinntteerrppeerrssoonnaallee  ddii  aallmmeennoo  uunn  mmeettrroo;;  

  

??   ccoonnsseennttiittoo  ll''aacccceessssoo  ddii  bbaammbbiinnii  ee  rraaggaazzzzii  aa  lluuoogghhii  ddeessttiinnaattii  aalllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddii  aattttiivviittàà  lluuddiicchhee,,  rriiccrreeaattiivvee  

eedd  eedduuccaattiivvee  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  lliinneeee  gguuiiddaa;;  

  

??   ccoonnsseennttiittoo  ssvvoollggeerree  aattttiivviittàà  ssppoorrttiivvaa  oo  aattttiivviittàà  mmoottoorriiaa  aallll''aappeerrttoo  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllaa  ddiissttaannzzaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa;;  
  

??   ccoonnsseennttiittee  ddaall  1122  ggiiuuggnnoo  ggllii  eevveennttii  ee  llee  ccoommppeettiizziioonnii  ssppoorrttiivvee    rriiccoonnoosscciiuuttee  ddii  iinntteerreessssee  nnaazziioonnaallee  ddaall  CCOONNII;;  

  

??   ccoonnsseennttiittee  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  nnoorrmmee  ddii  ddiissttaannzziiaammeennttoo  ssoocciiaallee  ee  sseennzzaa  aallccuunn  aasssseemmbbrraammeennttoo,,  ll’’aattttiivviittàà  

ssppoorrttiivvaa  ddii  bbaassee  ee  ll’’aattttiivviittàà  mmoottoorriiaa  pprreessssoo  ppaalleessttrree,,  ppiisscciinnee,,  cceennttrrii  ee  cciirrccoollii  ssppoorrttiivvii,,  ppuubbbblliiccii  ee  pprriivvaattii;;  

  

??   ccoonnsseennttiittoo  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  aanncchhee  ddeeggllii  ssppoorrtt  ddii  ccoonnttaattttoo  ddaall  2255  ggiiuuggnnoo  22002200  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  lliinneeee  gguuiiddaa;;  

  

??   ccoonnsseennttiittoo  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  mmaanniiffeessttaazziioonnii  ppuubbbblliicchhee  ssoollttaannttoo  iinn  ffoorrmmaa  ssttaattiiccaa,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  

ddiissttaannzzee  ssoocciiaallii  ee  ddeellllee  aallttrree  mmiissuurree  ddii  ccoonntteenniimmeennttoo;;  

  

??   ccoonnsseennttiittee  llee  aattttiivviittàà  ddii  ssaallee  ggiioocchhii,,  ssaallee  ssccoommmmeessssee  ee  ssaallee  bbiinnggoo  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  lliinneeee  gguuiiddaa  rreeggiioonnaallii;;  
  

??   ggllii  ssppeettttaaccoollii  aappeerrttii  aall  ppuubbbblliiccoo  iinn  ssaallee  tteeaattrraallii,,  ssaallee  ddaa  ccoonncceerrttoo,,  ssaallee  cciinneemmaattooggrraaffiicchhee  ee  iinn  aallttrrii  ssppaazzii  aanncchhee  

aallll''aappeerrttoo  ssoonnoo  ssvvoollttii  ccoonn  ppoossttii  aa  sseeddeerree  pprreeaasssseeggnnaattii  ee  ddiissttaannzziiaattii  ee  aa  ccoonnddiizziioonnee  cchhee  ssiiaa  aassssiiccuurraattoo  iill  rriissppeettttoo  

ddeellllaa  ddiissttaannzzaa  iinntteerrppeerrssoonnaallee  ddii  aallmmeennoo  uunn  mmeettrroo  ssiiaa  ppeerr  iill  ppeerrssoonnaallee,,  ssiiaa  ppeerr  ggllii  ssppeettttaattoorrii  cchhee  nnoonn  ssiiaannoo  

aabbiittuuaallmmeennttee  ccoonnvviivveennttii,,  ccoonn  iill  nnuummeerroo  mmaassssiimmoo  ddii  11000000  ssppeettttaattoorrii  ppeerr  ssppeettttaaccoollii  aallll''aappeerrttoo  ee  ddii  220000  

ssppeettttaattoorrii  ppeerr  ssppeettttaaccoollii  iinn  lluuoogghhii  cchhiiuussii,,  ppeerr  ooggnnii  ssiinnggoollaa  ssaallaa,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  lliinneeee  gguuiiddaa;;  

  

??   ll''aacccceessssoo  aaii  lluuoogghhii  ddii  ccuullttoo  aavvvviieennee  ccoonn  mmiissuurree  oorrggaanniizzzzaattiivvee  ttaallii  ddaa  eevviittaarree  aasssseemmbbrraammeennttii  ddii  ppeerrssoonnee,,  llee  

ffuunnzziioonnii  rreelliiggiioossee  ccoonn  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddii  ppeerrssoonnee  ssii  ssvvoollggoonnoo  nneell  rriissppeettttoo  ddeeii  pprroottooccoollllii  ccoonn  llee  rriissppeettttiivvee  

ccoonnffeessssiioonnii;;  

  

??   iill  sseerrvviizziioo  ddii  aappeerrttuurraa  aall  ppuubbbblliiccoo  ddeeii  mmuusseeii  èè  aassssiiccuurraattoo  aa  ccoonnddiizziioonnee  cchhee  ggaarraannttiissccaannoo  ffrruuiizziioonnee  

ccoonnttiinnggeennttaattaa  ttaallee  ddaa  eevviittaarree  aasssseemmbbrraammeennttii  ee  ddaa  ccoonnsseennttiirree  cchhee  ii  vviissiittaattoorrii  ppoossssaannoo  rriissppeettttaarree  llaa  ddiissttaannzzaa  

ttrraa  lloorroo  ddii  aallmmeennoo  uunn  mmeettrroo;;  

  

??   llee  aattttiivviittàà  ddii  cceennttrrii  bbeenneesssseerree,,  ddii  cceennttrrii  tteerrmmaallii  ssoonnoo  ccoonnsseennttiittee  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  lliinneeee  gguuiiddaa;;  

  

??   èè  ffaattttoo  ddiivviieettoo  aaggllii  aaccccoommppaaggnnaattoorrii  ddeeii  ppaazziieennttii  ddii  ppeerrmmaanneerree  nneellllee  ssaallee  ddii  aatttteessaa  ddeeii  ddiippaarrttiimmeennttii  

eemmeerrggeennzzee  ee  aacccceettttaazziioonnee  ee  ddeeii  pprroonnttoossooccccoorrssoo;;  

  

??   ll''aacccceessssoo  ddii  ppaarreennttii  ee  vviissiittaattoorrii  aa  ssttrruuttttuurree  ddii  oossppiittaalliittàà  ee  lluunnggoo  ddeeggeennzzaa,,  rreessiiddeennzzee  ssaanniittaarriiee  aassssiissttiittee  ((RRSSAA))  

èè  lliimmiittaattoo  aaii  ssoollii  ccaassii  iinnddiiccaattii  ddaallllaa  ddiirreezziioonnee  ssaanniittaarriiaa  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa;;  

  

??   llee  aattttiivviittàà  ccoommmmeerrcciiaallii  aall  ddeettttaagglliioo  ssii  ssvvoollggoonnoo  aa  ccoonnddiizziioonnee  cchhee  ssiiaa  aassssiiccuurraattoo,,  oollttrree  aallllaa  ddiissttaannzzaa  
iinntteerrppeerrssoonnaallee  ddii  aallmmeennoo  uunn  mmeettrroo,,  cchhee  ggllii  iinnggrreessssii  aavvvveennggaannoo  iinn  mmooddoo  ddiillaazziioonnaattoo  ee  cchhee  vveennggaa  iimmppeeddiittoo  ddii  

ssoossttaarree  aallll''iinntteerrnnoo  ddeeii  llooccaallii  ppiiùù  ddeell  tteemmppoo  nneecceessssaarriioo  aallll''aaccqquuiissttoo  ddeeii  bbeennii  ee  ssiiaannoo  rriissppeettttaattee  llee  lliinneeee  gguuiiddaa;;  

  



??   llee  aattttiivviittàà  ddeeii  sseerrvviizzii  ddii  rriissttoorraazziioonnee  ((ffrraa  ccuuii  bbaarr,,  ppuubb,,  rriissttoorraannttii,,  ggeellaatteerriiee,,  ppaassttiicccceerriiee))  ssoonnoo  ccoonnsseennttiittee  nneell  

rriissppeettttoo  ddeellllee  lliinneeee  gguuiiddaa  rreeggiioonnaallii;;  ccoonnsseennttiittee  llee  aattttiivviittàà  ddeellllee  mmeennssee  ee  ddeell  ccaatteerriinngg  ccoonnttiinnuuaattiivvoo  ssuu  bbaassee  

ccoonnttrraattttuuaallee,,  cchhee  ggaarraannttiissccoonnoo  llaa  ddiissttaannzzaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  iinntteerrppeerrssoonnaallee  ddii  aallmmeennoo  uunn  mmeettrroo  ee  llaa  rriissttoorraazziioonnee  

ccoonn  ccoonnsseeggnnaa  aa  ddoommiicciilliioo;;  

llee  aattttiivviittàà  iinneerreennttii  aaii  sseerrvviizzii  aallllaa  ppeerrssoonnaa  ssoonnoo  ccoonnsseennttiittee  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  lliinneeee  gguuiiddaa  rreeggiioonnaallii;;  

  

??   llee  aattttiivviittàà  ddeeggllii  ssttaabbiilliimmeennttii  bbaallnneeaarrii  ssoonnoo  eesseerrcciittaattee  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  lliinneeee  gguuiiddaa;;  

llee  aattttiivviittàà  ddeellllee  ssttrruuttttuurree  rriicceettttiivvee  ssoonnoo  eesseerrcciittaattee  aa  ccoonnddiizziioonnee  cchhee  ssiiaa  aassssiiccuurraattoo  iill  mmaanntteenniimmeennttoo  ddeell  

ddiissttaannzziiaammeennttoo  ssoocciiaallee,,  ggaarraanntteennddoo  ccoommuunnqquuee  llaa  ddiissttaannzzaa  iinntteerrppeerrssoonnaallee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ddii  uunn  mmeettrroo  nneeggllii  ssppaazzii  

ccoommuunnii,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeeii  pprroottooccoollllii  ee  ddeellllee  lliinneeee  gguuiiddaa  aaddoottttaattii  ddaallllee  rreeggiioonnii;;  

  

??   ttuuttttee  llee  aattttiivviittàà  pprroodduuttttiivvee  iinndduussttrriiaallii  ee  ccoommmmeerrcciiaallii  ssoonnoo  tteennuuttee  aall  rriissppeettttoo  ddeell  pprroottooccoolllloo  ddii  

rreeggoollaammeennttaazziioonnee  ddeellllee  mmiissuurree  ppeerr  iill  ccoonnttrraassttoo  ee  iill  ccoonntteenniimmeennttoo  ddeellllaa  ddiiffffuussiioonnee  ddeell  vviirruuss  ccoovviidd--1199  nneeggllii  

aammbbiieennttii  ddii  llaavvoorroo  ssoottttoossccrriittttoo  iill  2244  aapprriillee  22002200;;  

  

??   llee  aattttiivviittàà  ddii  ttrraassppoorrttoo  ppuubbbblliiccoo  ddii  lliinneeaa  tteerrrreessttrree,,  mmaarriittttiimmoo,,  ffeerrrroovviiaarriioo,,  aaeerreeoo,,  llaaccuuaallee  ee  nneellllee  aaccqquuee  

iinntteerrnnee,,  ssoonnoo  eesspplleettaattee,,  aanncchhee  ssuullllaa  bbaassee  ddii  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  nneell  ""PPrroottooccoolllloo  ccoonnddiivviissoo  ddii  rreeggoollaammeennttaazziioonnee  

ppeerr  iill  ccoonntteenniimmeennttoo  ddeellllaa  ddiiffffuussiioonnee  ddeell  CCOOVVIIDD--  1199  nneell  sseettttoorree  ddeell  ttrraassppoorrttoo  ee  ddeellllaa  llooggiissttiiccaa""  ddii  sseettttoorree  

ssoottttoossccrriittttoo  iill  2200  mmaarrzzoo  22002200;;  

  

??   rreessttaannoo  ssoossppeessee  llee  aattttiivviittàà  cchhee  aabbbbiiaannoo  lluuooggoo  iinn  ssaallee  ddaa  bbaalllloo  ee  ddiissccootteecchhee  ee  llooccaallii  aassssiimmiillaattii,,  aallll''aappeerrttoo  oo  

aall  cchhiiuussoo,,  ee,,  ssiinnoo  aall  1144  lluugglliioo  22002200,,  llee  ffiieerree  ee  ii  ccoonnggrreessssii..  LLee  RReeggiioonnii,,  iinn  rreellaazziioonnee  aallll''aannddaammeennttoo  ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  

eeppiiddeemmiioollooggiiccaa  nneeii  pprroopprrii  tteerrrriittoorrii,,  ppoossssoonnoo  ssttaabbiilliirree  uunnaa  ddiivveerrssaa  ddaattaa  ddii  rriipprreessaa  ddeellllee  aattttiivviittàà,,  nnoonncchhéé  uunn  

nnuummeerroo  mmaassssiimmoo  ddii  ssppeettttaattoorrii  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddeellllee  ddiimmeennssiioonnii  ee  ddeellllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeeii  lluuoogghhii..  
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