
 
 
 

 

Sommar i Frankrike 2020 

Politiken tar inte semester och inte Covid-19 heller… 

I början av juli  meddelades att premiärminister Edouard Philippe, som vi lärt känna under Coronavåren , har avgått och Jean 

Castex, Maire i  Prades, är ny premiärminister i  Frankrike. Hans ursprung och lokala engagemang kommer med stor säkerhet vara 
positivt för vår del av Frankrike. Redan nu har han aviserat att frukt- och grönsakstågen från Perpignan til l  Rungis, Paris nya 
hallar, kommer återupptas i  höst. Fortsatt utbyggnad av TGV-förbindelsen Perpignan-Paris är också ti llbaka på agendan...  

Med sin tidigare roll  som ”résponsable du déconfinement”  i  arbetet med avvecklandet av Coronakarantänen är han angel ägen 

om en minskad smittspridning även med ett friare sommarliv. En viss ökning av konstaterade smittade i Frankrikehar noterats i  
vissa områden. För att undvika fler nya utbrott av Covid-19 är det sedan 20 juli obligatoriskt för alla över 11 år att bära mask i  
offentliga slutna rum i Frankrike.  

Följande lokaler berörs sedan tidigare: 

- samlingssalar, biografer & teatrar. Även övertäckta områden utomhus. 

 - restauranger och caféer (då man rör sig i  lokalen) 

- hotell, pensionat, vandrarhem m fl  boenden och vindskydd i bergen 

- semesteranläggningar 

- bussar, tåg, flyg och båtar  

- tåg- och busstationer, flygplatser, hamnar 

- sporthallar, utbildningslokaler 

- bibliotek, muséer, kyrkor 

Nu til lkommer:                                          - butiker, köpcentrum, saluhallar 

- administrativa lokaler och banker, då de är öppna för allmänheten. 

Mask är inte obligatoriskt att bära på gator, torg, i  parker, på stranden eller på vandringleder. Dock kan andra l okala föreskrifter 
förekomma. Böter på 135 €, ökande til l  1500 € vid upprepade fall, kan utfärdas för den som inte följer gällande regler.  

Mycket att hålla reda på i  Frankrike just nu, men allt med det goda syftet att mildra pandemins konsekvenser och för att vi a lla 
skall  kunna njuta av en skön, hälsosam sommar.  

 

 

Nimros höstfest den 17 september närmar sig… önskar er alla en fortsatt skön sommar, så ses vi på festen! 

Nimros styrelse/ Lissie 

 
PS Mer deta l jerad information finns  på  länken service-publ ic.fr 


