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TACTICAL SHIFTING TO THE COVID-19 SECOND WAVE
OUTBREAK IN THE NEWS OF THE ITALIAN NEWS AGENCY ANSA
At the beginning of the 2020, the international news agencies played an
important role in to draw Italian and global attention to the coping mechanisms of
COVID-19 outbreak in Italy. Italian Republic informed about the first cases of COVIDpositive persons starting from the end of January and since January 31 introduced the
public emergency. At the beginning and mid-February, it was the first European
country to the highest death toll rate.
Despite the active research on agency journalism activities worldwide, the focus to
the Italian news agencies and their role in contributing to the effective and efficient
information delivery remains very poor. Therefore, the aim of this article is to identify
the main trends in the coverage of the COVID-19 pandemic after the government
decrees related to Italian government decrees dated to October 25, 2020 within the
information messages presented by the leading Italian news agency – ANSA. This agency
is considered to be one of the oldest existing Italian new agencies to deliver top and hotspot news for Italian and global audiences. As a result, the study of the peculiarities of
this news agency activity and information delivery on COVID-19 challenges to the local
Italian target audience will support the understanding on how to deliver effectively
difficult decisions of the government to change the way of life for the ordinary Italians.
This experience can create an added value for the Ukrainian news agencies in order to
communicate with citizens about the second wave of the COVID-19 outbreak.
Prime Minister of Italy Giuseppe Conte decided to intervene with important
restrictive Government Decree which, after several clashes with the Italian regions,
was signed on the night of Sunday 25 October and entered into force from
October 26, 2020. This is marked by the Italian politicians, experts and journalists the
start of ‘hidden’ or ‘semi-lockdown’, a second one already since February 2020 to
mark the fully fledged second wave of COVID-19 pandemic.
Political, economic and social challenges were the three-pillar priority to be
considered by various Italian news agencies, but in particular, by ANSA. The list of major
researcheurope.org
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changes was referring to the following points of public and social restrictions leading to
economic downturn in the short and mid-run: use of private and public transport,
restrictions for restaurants and catering services, schooling, ceremonies and festivities, etc.
ANSA structured the information related to the new changes in a number of the
publications preparing the target Italian audience to the new reality for the upcoming
period. In total, there were 24 publications related to the topic of Government Decree
and its consequences in Italian language from October 24 to October 28.
The general overview of the restrictions was presented to the target Italian
audience before and after this important Government Decree. The before-Decree
period, ANSA presented the text of the Decree marking in yellow major changes from
the previous Decrees on COVID-19 pandemic outbreak from October 12, 2020 [6].
However, the majority of the clarifications in English and for the English-speaking
audience were related to the period after this Government Decree came into force.
This Decree requires Italians throughout the country to always carry
respiratory protection (face mask) and wear them indoors – even in private homes,
if visited by neighbors or friends [5].
The publications after the official press conference of the Prime Minister
Giuseppe Conte at the eve of October 24, 2020 served more to explain the major
advancement related to the ordinary way of life for Italians [2]. In the format of Q&A,
ANSA tried to answer all the possible scenarios of situation development [11].
In the situation when the Government Decree advises to restrain services for
catering, restaurant, café services, ANSA presented various publications for every
single component of these restrictions [9]. Taking into account, that Italian lifestyle
and character to spend majority of their time outdoor, ANSA targeted its audience
with frequency of short publications in order to draw more attention to the economic
challenges to be suffered by these entrepreneurs throughout Italy [9]. Another big
portion of interest was, of course, related to the compensation benefits and a system
of economic vouchers for the suffering sectors of service economy [1].
At the same time, ANSA didn’t focus much to the logistics and the usage of public
transport as well as schooling. These parts of the news information were delivered to
the Italian audience a part of FAQ sections [11].
At the same time, an amount to be dedicated to sport, ceremonies and
entertainment picked together with information on restaurants and pastries. So, the
activity of gyms, swimming pools, ski resorts, swimming, health centers, spas stopped
again, while hairdressing and cosmetology remained open. Here, the Italians learned
exactly the lessons of the ‘first’ wave of quarantine. Going out of the house, walking,
playing sports outdoors is not prohibited, but masks should be on a person's face
everywhere and always [4].
Cultural centers, entertainment and gaming halls and casinos will be closed. Festivals,
fairs and similar events are prohibited. Here, of course, the Italians may not see the
traditional Christmas trees, if after November 24, 2020 such events continue.
Funeral, wedding ceremonies with the invitation of guests are forbidden. At the same
time, church services will be held, but with observance of social distance in churches [10].
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Moreover, Campania, Lazio and Lombardy – the three regions with the
highest number of coronavirus cases in Italy – imposed curfews from 23.00, trying
to slow the rate of infection.
ANSA draw a special attention to economic downturn in the Milano Stock
Exchange the second day after the Government Decree entered into force [7].
However, the second big number of messages from ANSA were related to the Italian
hospitals being under pressure again, the feeling of fear in the hearts of Italians and
the regions gradually losing patience.
Government measures were agreed amid social unrest across Italy. On Saturday
evening, October 24, riots broke out in Rome, where representatives of the neofascist party "Forza Nuova" had clashes with the police. The day before, hundreds of
restaurateurs protested in Naples against the announcement of a new regional
lockdown by the governor of the Campania region, Vincenzo De Luca [3].
As a number of other European countries, Italy had a summer break to prepare for
the COVID-19 second wave. Instead, precious time was spent on political debates over
possible government splits, quarrels between politicians, virologists, and epidemiologists.
The leading Italian information agency ANSA pays close attention to the COVID19 pandemic, the response of Italian government to new challenges, and the main
measures being taken. It provides short messages as well as well-structured analysis
in order to reach various target audiences in Italy. In addition to providing news
related to the COVID, the agency offers a number of special reports that are
constantly updated on its official website.
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РОСІЙСЬКИЙ ФАКТОР В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ БЕЗПЕКИ
Одним з основних безпекових викликів для країн Європейського Союзу
залишається агресивна політика Російської Федерації, яку держава проводить
систематично, застосовуючи комплекс гібридних інструментів задля
дестабілізації регіонального безпекового середовища. Особлива увага Росії при
цьому направлена на збереження свого впливу на пострадянські країни Східної
Європи (зокрема Україну) та Південного Кавказу, чиї процеси внутрішніх
демократичних трансформацій та поступової інтеграції з європейськими
інституціями суперечать геополітичним інтересам Москви.
З метою недопущення зближення відповідних держав з демократичним
Заходом, Кремль діє відразу в декількох напрямках, створюючи та підтримуючи
кризові сценарії в європейському регіоні. Для того, щоб діяти в регіонах
Південного Кавказу, Чорномор’я, Середземномор’я та Балкан, а також проти
України та Європи, Росія нарощує воєнний потенціал в Криму [1, с. 17]. У більш
широкому контексті одними з головних цілей Росії в реалізації її сучасної політики
щодо країн Заходу є підрив системи трансатлантичної єдності та дискредитація
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