
 

 

Couvre-feu dans les P.O 

Med målsättningen att skydda befolkningen och inte överbelasta vården genom att minska 

spridningen av Coronavirus i Frankrike meddelade Premiärminister Jean Castex igår att 

utegångsförbud införs i 54 departement. Pyrénées-Orientales är ett av dem.  

 

Från midnatt fredag 23 oktober 2020 gäller utegångsförbud mellan kl 21:00 och 06:00 för 

hela departementet under minst sex veckor framåt. Förbudet är ett tillägg till tidigare 

”hälsonödläge” och de tidigare meddelade restriktionerna kopplade till det. 

 
 

Vissa undantag finns, t ex får man  

- uppsöka läkare eller apotek vid akut sjukdom 

- ta sig till/ från flygplats eller station i anslutning till långväga transporter. Däremot inte 

hämta resande! 

- infinna sig hos myndighet efter kallelse 

- ta hand om en släkting i behov av hjälp eller passa barn 

- rasta husdjur på ett avstånd av max 1 kilometer hemifrån 

En skriftlig attestation skall då medföras. Den kan laddas ner från interieur.gouv.fr 

Vid brott mot reglerna kommer böter om 135€ vid första tillfället.  Mer detaljerad 

information om undantagen och attestation för nedladdning finns på länkarna 

interieur.gouv.fr och service-public.fr 



Förutom utegångsförbudet kommer barer, sim- och sporthallar, spelhallar, bassänger, tivolin 

och casinon att stängas helt. 

Restaurangerna kommer anpassa sig till utegångsförbudet. Teatrar, biografer, konsertsalar 

mm försöker tidigarelägga sina föreställningar. Arenor får ta emot maximalt 1000 åskådare. 

 
 
I dagsläget ser Nimros styrelse det som möjligt att inom gällande regelverk genomföra de 
flesta planerade aktiviteterna under resten av hösten. Stadsvandringen i Céret ersätts med 
en vandring ovanför Céret 5 november. Turen till St Laurens de Cerdans och stadsvandringen 
i Narbonne planeras just nu. Vi håller er uppdaterade och inbjudningar kommer i god tid före 
varje aktivitetet.  
 

Tänk på att det blir vintertid natten mellan 24 och 25 oktober. Klockan 03:00 vrids klockan 
tillbaka till 02:00…en timmes  längre utegångsförbud den natten! 

 
Hoppas vi ses snart! 

 

Très bonne journée ! 

Nimros styrelse/ Lissie 

 

 


