
 

 

Inreseregler 

 

Inresebegränsningar har införts för resenärer från Danmark och 
Sverige till Italien. 

Vaccinerade resenärer 

Resenärer som har vaccinerats med den 3:e vaccinationen 
(boostervaccin) är undantagna från kravet på karantän och testning 
när de reser in i Italien. 

Resenärer som har fått den 2: a vaccination är undantagna från 
karantän- och testkrav vid inresa till Italien om de har fått den 2:a 
vaccination för mer än 14 dagar och mindre än 270 dagar sedan. 

Resenärer som har fått den första vaccinationen måste ta med ett 
negativt test när de reser in i Italien för att undvika karantänkrav. 
Testet får inte vara äldre än 48 timmar för ett snabbtest och 72 
timmar för ett PCR-test. 

Resenärer måste använda det europeiska coronapasset för att 
kunna dokumentera vaccination och testning. 

Korsvaccin accepteras. 

 

Tidigare infekterade resenärer 

Resenärer som tidigare har blivit smittade anses vara immuna i 180 
dagar efter att de diagnostiserats och är befriade från karantän- och 
testkrav vid inresa till Italien. 

Resenärer måste använda det europeiska coronapasset som bevis 
på tidigare infektion. Ett läkarintyg är inte giltigt för inresa till Italien. 

  



 

Varken vaccinerad eller tidigare infekterad 

 

Om du inte är vaccinerad eller tidigare smittad måste du visa upp 
ett negativt test vid inresan för att undvika karantän i Italien. Ett 
snabbtest får inte vara mer än 48 timmar gammalt och ett PCR-test 
får inte vara mer än 72 timmar gammalt vid inresan till Italien. 

Resenärer måste använda det europeiska coronapasset som bevis 
på negativa tester. 

Om du inte kan uppvisa ett negativt test kommer du att behöva sitta 
i karantän i 5 dagar på din bostad i Italien. Adressen ska 
rapporteras till de lokala hälsomyndigheterna. Karantänen avslutas 
med ett negativt snabbtest eller PCR-test den femte dagen. 

Regler för barn 

Samma regler gäller för barn från 6 år och uppåt som för vuxna. 

För barn under 5 år finns inga inträdeskrav för Italien. 


