
 

 
 

Reconfinement national-nationell karantän 

Nu har nästa steg tagits för att stoppa spridningen av Coronavirus i Frankrike. President 

Emmanuel Macron höll i onsdags kväll ett tal till medborgarna där han aviserade en ny 

karantänsperiod från midnatt 29 oktober till 1 december. Omprövning av restriktionerna 

kommer göras varannan vecka efter avstämning av hälsoläget.  

 

Det Presidenten fastslog är att 

- Karantän införs i hela Frankrike och på Martinque  

- Förskolor och skolor kommer ha verksamhet med förstärkta hälsorestriktioner    

Universiteten kommer stängas och distansundervisning tillämpas  

- Icke livsviktiga butiker liksom barer, restauranger och alla platser som tar emot 

allmänheten stänger 

- Näringslivet fortgår med distansarbete som norm.  

- Samhällsservicen kommer hålla öppet liksom fabriker, jordbruk och bygg- och 

anläggningsarbeten 

- Resor mellan regioner förbjuds 

- Folksamlingar utomhus, även familjesammankomster, är inte tillåtna 

- Besök på äldreboenden är tillåtna med strikta hälsorestriktioner 

- Kyrkogårdarna hålls öppna för allmänheten 

- Gränserna inom Europa hålls öppna  

Dessa generella riktlinjer detaljerades under torsdagen av Premiärminister Jean Castex efter 

beslut i l’Assemblée Nationale. Bestämmelserna liknar de som gällde under vårens karantän. 

Under karantänen får vi  

- Gå ut en timme om dagen max en kilometer hemifrån i sällskap med personer i samma 

hushåll 

- Rasta husdjur 

- Åka till och från arbete 

- Göra nödvändiga inköp 

- Söka akutvård 

- Resa till ett möte enligt kallelse från myndighet 

- Förflytta oss av starka familjeskäl, hjälpa behövande personer eller passa barn 

- Hämta/ lämna barn i skola ed 

Till skillnad från i våras kommer parker, stränder mm vara ti llgängliga.  

Varje gång du lämnar bostaden skall du medföra en ”Attestation de déplacement 

dérogatiore” Attestationen finns bl a under länken 



https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/30-10-2020-attestation-de-deplacement-

derogatoire.pdf   Där ska anledningen till att du lämnar hemmet anges. Utan attestation 

riskerar du böter på 135€ första gången… 

Postkontor och ”mairier” kommer hålla öppet liksom byggvaruhus och växthus. 

Ulla Evers Larsson har varit i kontakt med franska ambassaden i Stockholm som meddelar att 

”det är OK att resa genom Europa för svenska medborgare även under karantänen. Intyg för 

transit krävs, publiceras ikväll. Gärna även bevis på boende i Sverige, dock ej nödvändigt.” 

Vad gäller Nimros har vi nu inget annat val än att ställa in alla planerade aktiviteter under 

resten av året. Vi tar nya tag och återkommer så snart det är möjligt att träffas igen! 

Ta vara på er alla, njut av den fina dagen och håll ut! 

 

A très bientôt ! 

Nimros styrelse/ Lissie 
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