
« Phase II-quasi normale » 

NIMROS informerar 
 

Igår tog premiärminister Edouard Philippe åter till orda och bekräftade att minskningen av 
smittspridning och sjukdomsfall i Covid 19 till  och med är lite bättre än väntat. Detta innebär 
att fas II, 2 juni till 21 juni, tar vid och vi i Frankrike får från och med den 2 juni får återgå till 
ett nästan normalt vardagsliv. Dock fortfarande med uppmaningen att hålla avstånd och nu 

även en rekommendation att bära mask på allmänna platser. 
Indelningen i Frankrike i röda och gröna zoner kvarstår, men huvuddelen av de tidigare röda 
zonerna är nu gröna. Undantagna är Paris-Ile de France, som är orange/under bedömning en 

tid till och Val d’Oise nordväst om Paris kvarstår som röd zon. 

 
Strålande nyheter! 

 

De regler som gäller från 2 juni och som berör oss mest i vår gröna zon är: 

Resor 

- Resor inom Frankrike kan ske fritt. 

- Restriktioner gäller för Frankrikes gränser fram till 15 juni.  

- Gränsen mot Spanien är fortsatt stängd. Diskussioner pågår om att ev öppna av 
samtliga gränser inom Europa 15 juni. Appen ”UD resklar” ger aktuella uppgifter om 

varje land.  

- Mask är obligatorisk på kollektiva transporter. 

Butiker & verksamheter 

- Äntligen öppnar caféer, restauranger och barer!  
Men… inte mer än 10 personer får sitta vid samma bord och minst en meter mellan 
borden. ”Barhäng” inomhus är inte tillåtet och all personal skall bära mask.  

 
Strandpromenaderna fylls snart med l iv igen 

- Hotell, campingplatser m fl turistboenden öppnar 2 juni i gröna zoner och 22 juni i orange 
zon (Paris). 

- Museer, monument, teatrar mm öppnas i gröna zoner. Mask skall bäras vid besök. 

- Biografer öppnar 15 juni i hela Frankrike. Mask skall bäras vid besök. 

- Arenor, diskotek, spelhallar förblir stängda minst till 21 juni. 

 

 



Fritid 

- Stränder, fiskesjöar, floder, parker och trädgårdar öppnas. Borgmästaren har rätt att 
fatta beslut om masktvång.  

- Bassänger, sporthallar och idrottsplatser öppnar och sommarkolonier tillåts. 
Sporter med närkontakt är inte tillåtna.  

 

Möten 

- Begränsningen av grupper till max 10 personer gäller fortfarande på offentliga 
platser.  

- Organiserade större evenemang utomhus med max 5000 deltagare får hållas. 

- Gratisappen ”Stop Covid”, som varnar om du är nära en smittad person kan laddas 

ner från 2 juni. 

Skola & arbete 

- Samtliga skolor öppnar 2 juni. Den muntliga franska studentexamen ersätts i år med 

löpande bedömningar. 

- Distansarbete & flextid rekommenderas åtminstone 3 veckor till. Om detta är 
omöjligt gäller flextid och i vissa fall måste mask bäras på arbetsplatsen. 

Nästa datum för regeljustering är 22 juni.  
Nu väntar sol, bad och trevliga utflykter till när & fjärran och glädjen är större än vanligt…  

Vi ser också förväntansfullt fram emot Nimroshösten och planeringen är i full gång.  

Redan i nästa vecka återupptar vi våra trevliga fikastunder och bouleutmaningar och  

reservera redan nu kvällen den 17 september för höstfesten! 

 Även om det ligger en bit bort har även ”brainstormingen” kring vårt kommande  

25-årsjubileum startat. Och nu behöver vi er medverkan för att firandet skall bli fantastiskt 
kul och ber er alla att dela med er av era 

bästa idéer kring var & hur vi skulle kunna fira Nimros 25 år.  

Vi ser fram emot era idéer via mail till våra klubbmästare  

michael.svensson17@gmail.com eller karsten.rossland@icloud.com 

 
Vi i Nimros styrelse önskar er alla en underbar sommar och ser fram emot att  

träffas igen i september! 

 

Styrelsen/ Lissie 
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