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„Erasmus - Mobilno ść edukacyjna (KA103)” – rok akademicki 2019/2020   
 

Koronawirus COVID-19 we Włoszech  
 
 

Osoby przebywające na terenie Włoch lub planujące wyjazd do tego kraju proszone są o regularne 

śledzenie komunikatów Ministerstwa Spraw Zagranicznych: (dzisiejszy np. 

https://www.gov.pl/web/wlochy/sytuacja-epidemiologiczna-w-polnocnych-wloszech-w-zwiazku-z-

koronawirusem-covid-19 ), a osoby przebywające we Włoszech proszone są dodatkowo o rejestrację w 

systemie MSZ Odyseusz lub sprawdzenie, czy są tam ich aktualne dane. 

 

 „W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach na terenie północnych Włoch (głównie  

w regionie Lombardii, w prowincji Lodi oraz w Wenecji Euganejskiej)  przypadkami zachorowań na 

koronawirusa (Covid-19),  włoskie władze podjęły szereg działań o charakterze prewencyjnym mających na 

celu skuteczną ochronę zdrowia publicznego oraz powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa. 23 

lutego zostały odwołane wszystkie imprezy sportowe w Lombardii oraz w Wenecji Euganejskiej. 

W Lombardii zawieszono do 2 marca zajęcia na 14 uczelniach wyższych. Zajęcia zostały również odwołane 

na uczelniach wyższych w regionie Wenecji Euganejskiej. Zapowiedziano także zamknięcie wszystkich szkół 

w Mediolanie pomiędzy 24 a 29 lutego br.” (źródło – MSZ) 

 

W związku z powyższym Biuro Współpracy z Zagranicą: 

1. ustala z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Erasmus kwestie związane ze 

skróceniem pobytu oraz możliwością zwrotu poniesionych kosztów w przypadku konieczności 

anulowania wyjazdów, 

2. aktualizuje listę osób, które przebywają we Włoszech lub miały w najbliższym czasie wyjechać do 

Włoch, by jak najszybciej przekazywać bieżące informacje, 

3. studenci powracający z Włoch proszeni są o przesyłanie dokumentacji dot. wyjazdu wyłącznie w formie 

elektronicznej na adres: sybilla.marinkovic@adm.uw.edu.pl. 

 

Pytania i wątpliwości proszę zgłaszać również na adres: sybilla.marinkovic@adm.uw.edu.pl . 

 

Z ostatniej chwili 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji sugeruje, aby osoby zamierzające wyjechać z Włoch poinformowały  

o tym zamiarze lokalne służby sanitarne (najlepiej za pośrednictwem osoby kontaktowej ds. Erasmusa w 

uczelni przyjmującej), a po przyjeździe do Polski – skontaktowały się z lokalnym szpitalem lub służbą 

sanitarną.  
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