
มาตรการทีเ่ราไดด้ าเนินการไปในวนันี ้ 
และรฐัมนตร ีSperanza ทีจ่ะอธบิายใหคุ้ณเห็น มคีวามส าคญั เน่ืองจากเป็นการแนะน าการใช ้

"การรบัรองทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม" ในระดบัทีค่อ่นขา้งกวา้งขวาง แต่เราตอ้งจ าไวว้่า เครดติส าหรบัการปรบัปรุงนี ้

จนถงึขณะนี ้คอืการรณรงคฉี์ดวคัซนีเป็นหลกั ฉนัอยากจะพูดสกัสองสามค าเกีย่วกบัการรณรงคฉี์ดวคัซนี 

เพราะการตระหนักถงึการปรบัปรุงทีม่อียู่และความเรว็ทีจ่ะเกดิขึน้ ยงัชว่ยสรา้งความมัน่ใจ สรา้งความมั่นใจอกีดว้ย 

ประมาณสองในสามของชาวอติาลทีีอ่ายุเกนิ 12 ปีไดร้บัวคัซนีอย่างน้อยหน่ึงคร ัง้  

ชาวอติาลกีว่าครึง่ท าวคัซนีครบตามรอบแลว้ เป้าหมายทีน่ายพล Figliuolo ตัง้ไวเ้พือ่จดัการวคัซนีอย่างนอ้ย 60 

ลา้นโดสภายในวนัที ่20 กรกฎาคมน้ันเกนิเป้าหมายแลว้ จนถงึปัจจบุนั เราไดฉี้ดวคัซนีประมาณ 105 โดสตอ่ประชากร 

100 คน เชน่ เยอรมนี มากกว่าฝร ัง่เศสและสหรฐัอเมรกิา 90% ของคนอายุมากกว่า 80 ปีของเรา, ประมาณ 80% ของ  

70 ปีของเรา - พวกเขาเป็นกลุม่ทีเ่สีย่งตอ่ Covid-19 มากทีส่ดุ - 

ไดร้บัการฉีดวคัซนีครบถว้น ความกดดนัในโรงพยาบาลลดลงอย่างมาก: 

วนันีเ้รามผูีป่้วยในโรงพยาบาลประมาณ 1300 คนเมือ่เทยีบกบักว่า 30,000 

เมือ่ 4 เดอืนทีแ่ลว้และประมาณ 160 

คนอยู่ในการรกัษาอย่างเขม้ขน้เมือ่เทยีบกบั 3,500 ณ 

สิน้เดอืนมนีาคมเพยีงอย่างเดยีว ผูเ้สยีชวีติลดลง: เมือ่วานนี ้มผีูเ้สยีชวีติ 21 

ราย เทยีบกบัเกอืบ 400 รายเมือ่ 4 เดอืนทีแ่ลว้ 

โดยพืน้ฐานแลว้สถานการณก์ าลงัดขีึน้อย่างมาก แต่มกีารพฒันาแคมเปญนี ้พงึระลกึไวเ้สมอว่า 

ประมาณการบางอย่างเมือ่ไมก่ีเ่ดอืนทีผ่่านมา คาดการณว์่าภายในกลางเดอืนกรกฎาคม จะมผีูเ้สยีชวีติ 1,324 ราย 

มตีัง้แต ่7 ถงึ 20 (จ านวนเฉพาะทีฉ่ันจ าไมไ่ด)้  

ดงันัน้การคาดการณเ์หล่านัน้จงึถูกสรา้งขึน้บนพืน้ฐานของความเป็นจรงิทีเ่ลวรา้ยยิง่กว่าทีเ่ราก าลงัประสบอยู่ทุกวนันี ้

การรณรงคใ์หว้คัซนีชว่ยใหเ้ศรษฐกจิฟ้ืนตวั: การผลติภาคอตุสาหกรรมขยายตวั 1.2% เมือ่เทยีบกบัชว่ง 3 

เดอืนทีผ่่านมา การจา้งงานเพิม่ขึน้ ส่วนแบ่งของพนักงานทีไ่ม่ไดใ้ชง้านก าลงัลดลง และในฤดูรอ้น 

เราคาดว่ากจิกรรมในภาคบรกิารจะฟ้ืนตวัขึน้อกี 

• ผมเลยชวนชาวอติาลทุีกคนไปฉีดวคัซนีและท าทนัท ีพวกเขาตอ้งปกป้องตวัเอง ครอบครวัของพวกเขา 

• การพจิารณาสัน้ ๆ เกีย่วกบั "การรบัรองสเีขยีว" 

อนัดบัแรก. ใหช้ดัเจน: Green Pass ไม่ใชอ่นุญาโตตลุาการ แต่เป็นเงือ่นไขในการเปิดกจิกรรมทางเศรษฐกจิไว ้

แมแ้ต่ในค าจ ากดัความของพารามเิตอรท์ีม่อียู่ 

ทางเลอืกทีม่รีะหว่างการด าเนินการตามปกตแิละดงัน้ันหลายภูมภิาคก็จะกลายเป็นสเีหลอืงเพราะพารามเิตอรก์อ่นหนา้นี้

จะเกนิหรอืแนะน า Green Pass ใหเ้ปลีย่นพารามเิตอรใ์นลกัษณะทีเ่ป็น ใหภู้มภิาคต่างๆ อยู่ในพืน้ที ่Bianca แต่ม ีGreen 

Pass 

น่ีคอืสิง่ทีฉ่นัหมายถงึการแนะน า ในส่วนของความยุตธิรรม มขีอ้ความสัน้ๆ  

ทีฉ่ันขอใหค้ณะรฐัมนตรอีนุญาตใหว้างใจในรฐัสภาในการอภปิรายในหอ้งเรยีนและการลงคะแนนเสยีงเน่ืองจากมขีอ้คว

ามทีไ่ดร้บัอนุมตัอิย่างเป็นเอกฉนัทจ์ากคณะรฐัมนตรชีดุสุดทา้ย จงึเป็นจดุเร ิม่ตน้ทีร่อ้งขอความเชือ่มัน่ พรอ้มๆ 

กบับอกวา่เราเปิดกวา้งส าหรบัการปรบัปรุงทางเทคนิคดงัทีไ่ดก้ล่าวไว ้ณ เวลาทีอ่ภปิรายในเรือ่งน้ัน 

ขอ้ความของคณะรฐัมนตร ี



ดงัน้ันวนันีฉ้ันจงึขอความมัน่ใจในเรือ่งนี ้หากมกีารปรบัปรุงทางเทคนิคทีส่ าคญั เรายนิดเีป็นอย่างยิง่ - 

รฐัมนตรวีา่การกระทรวง Cartabia พรอ้มส าหรบัสิง่นี ้- และหากมกีารปรบัปรุงเหล่านี ้

จะเป็นค าถามของการกลบัไปท าขอ้ความในคณะรฐัมนตรเีพือ่อนุญาตใหร้อ้งขอ 

ความเชือ่มัน่ในรฐัสภายงัเกีย่วกบัขอ้ความใหม ่

ตอนนีฉ้นัหยุดและยืน่เร ือ่งใหร้ฐัมนตรสีเปรนัซา 

รฐัมนตรสีเปรนัซา: ขอบคุณทา่นประธานาธบิด ีโดยสงัเขป 

เนือ้หาของพระราชกฤษฎกีาทีเ่ราเพิง่อนุมตัสิามารถปิดลอ้มดว้ยค าถามพืน้ฐานสามขอ้ ที ่1 ขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

ออกไปเป็นวนัที ่31 ธนัวาคม ศกนี ้

ประการทีส่องคอืการเปลีย่นแปลงในพารามเิตอรท์ีท่ าใหภู้มภิาคเปลีย่นสไีด ้อย่างทีคุ่ณทราบ 

สเีหล่านีเ้ชือ่มโยงกบัมาตรการกกักนัทีเ่ราไดก้ าหนดไวต้ลอดหลายเดอืน จนกระทัง่เมือ่ไม่กีเ่ดอืนทีผ่่านมา 

พารามเิตอรท์ีม่อียู่คอื RT เมือ่เรว็ ๆ นี ้พารามเิตอรช์ ีข้าดไดร้บัการยอมรบัในอุบตักิารณ ์ 

ดงัน้ันในจ านวนกรณีอย่างมาก (จ านวนทีเ่ราใชค้อืจ านวนเคสต่อประชากร 100,000 คนต่อสปัดาห)์ . 

การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัทีเ่ราท าโดยตกลงกบัภูมภิาคทีเ่ราจดัการคอืการพจิารณาอตัราการเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบา

ลเป็นพารามเิตอรท์ั่วไปส าหรบัการเปลีย่นแปลงของพืน้ที ่โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภูมภิาคทีข่ณะนีอ้ยู่ในเขตสขีาว - ขณะนี ้ 

• ภูมภิาคอติาลทีัง้หมดอยู่ในเขตสขีาว - 

จะผ่านเขา้ไปในเขตสเีหลอืงกต็่อเมือ่อตัราการดูแลผูป่้วยหนักเกนิ 

10% และในขณะเดยีวกนักม็อีตัราการจา้งงาน 

ของพืน้ทีท่างการแพทยเ์กนิ 15%  

• ภูมภิาคเดยีวกนัจะเปลีย่นเป็นสสีม้แท 

นไดเ้มือ่อตัราการดูแลผูป่้วยหนักเกนิ 20%  

• และในเวลาเดยีวกนักบัพืน้ทีท่างการแพทยจ์ะเกนิ 30% 

แต่จะไปพืน้ทีส่แีดงแทนเมือ่อตัราการจา้งงานของแผนกผูป่้วยหนักจะเกนิ 30% และของพืน้ทีท่างการแพทย ์

40% 

สาเหตุของการเปลีย่นแปลงนีเ้กดิจากเหตุผลทีป่ระธานาธบิด ีDraghi ระบุไวก้อ่นหนา้นี ้

วนันีป้ระเทศของเราไดร้บัยาไปแลว้กวา่ 63 ลา้นโดส ซึง่ต่างจากเมือ่ไมก่ีเ่ดอืนทีผ่่านมา 

ความคาดหวงัจงึเป็นไปไดว้่าอาจมกีารไหลเวยีนของไวรสัมากขึน้โดยไมส่่งผลกระทบอย่างมากต่อการเขา้รบัการรกัษา

ในโรงพยาบาลเชน่เดยีวกบัในระยะกอ่นหนา้ ดงัน้ันจงึถกูตอ้งทีใ่นระยะนี ้ 

แรงขบัเคลือ่นพืน้ฐานส าหรบัการเปลีย่นโซนจะประกอบขึน้โดยการรกัษาในโรงพยาบาล 

พืน้ทีท่ีส่ามทีเ่ราเขา้ไปแทรกแซงคอืการขยายกรนีพาส Green Pass 

เป็นเครือ่งมอืทีช่าวอติาลใีชก้นัมานานหลายสปัดาห ์ในเวลาไม่กีส่ปัดาห ์"ใบรบัรองสเีขยีว" 

ทีด่าวนโ์หลดโดยชาวอติาลมีมีากกวา่ 40 ลา้นคน น่ีคอืตวัเลขของเชา้นีท้ีเ่จ็ด: 40,067,000 

เป็นตวัเลขทีม่นัียส าคญัและส าคญัมาก ผมขอขอบคณุรฐัมนตร ีColao และรฐัมนตร ีFranco 

ทีท่ างานในการจดัการสิง่นีใ้หห่้างไกลจากการด าเนินการทีเ่รยีบง่าย 

แมก้ระทัง่วนันี ้กอ่นการอนุมตัพิระราชกฤษฎกีานี ้เราใชเ้ครือ่งมอืนีส้ าหรบับางกรณีโดยเฉพาะ: ตวัอย่างเชน่ 

เพือ่เขา้รว่มในงานแตง่งาน บตัรผ่านสเีขยีวถกูใชไ้ปแลว้ กรนีพาสใชเ้พือ่เขา้สู่ RSA และไปเยีย่มคนทีคุ่ณรกั 



ดว้ยพระราชกฤษฎกีานี ้เราจงึขยายการใชเ้ครือ่งมอืนีอ้ย่างมนัียส าคญัไปยงักจิกรรมอืน่ๆ และบรกิารอืน่ๆ 

บรกิารจดัเลีย้งทีด่ าเนินการโดยสถานประกอบการเพือ่การบรโิภคทีโ่ตะ๊ในอาคาร การแสดงทีเ่ปิดใหป้ระชาชนทั่วไป 

การแข่งขนักฬีาและการแข่งขนั พพิธิภณัฑแ์ละสถาบนัวฒันธรรมและสถานทีอ่ืน่ๆ สระว่ายน ้า ยมิ และศนูยส์ุขภาพ 

งานแสดงสนิคา้และเทศกาล การประชมุ การประชมุ; สปา ธมีและสวนสนุก ศนูยว์ฒันธรรม ศูนยส์งัคมและนันทนาการ 

กจิกรรมของหอ้งเกม หอ้งเดมิพนั หอ้งบงิโก คาสโิน และขัน้ตอนการลม้ละลายอกีคร ัง้ 

ขอ้ความทีเ่ราตอ้งการใหเ้ป็นขอ้ความเชงิบวก 

เราตอ้งการหลกีเลีย่งการเตบิโตของการตดิเชือ้ทีน่ าไปสู่การปิดใหม่ทัง้หมด 

และเครือ่งมอืพืน้ฐานทีเ่รามใีนฤดูกาลนีค้อืการฉีดวคัซนีอย่างแม่นย า 

ดงัน้ัน ขอ้ความพืน้ฐานทีฉ่นัเชือ่ว่าในฐานะรฐับาลทีเ่ราอยากจะมอบให ้ดว้ยวธิทีีแ่น่วแน่และมัน่ใจมากทีสุ่ด คอื 

การฉีดวคัซนี ฉีดวคัซนี เพือ่รบัการฉีดวคัซนี เพราะน่ีคอืถนนสายหลกั 

หากเราอยากจะพยายามทิง้ฤดกูาลทีย่ากล าบากทีเ่ราเคยประสบมาไวข้า้งหลงั 

 


