
 

 

Allègement progressif-stegvis lättnad 

Ett lite mer positivt budskap från president Emmanuel Macron denna tisdagskväll. Med 

sjukande antal smittade och färre covidpatienter på sjukhus är presidentens budskap att 

Frankrike kommer lätta på karantänen i tre steg under november 2020 till januari 2021. 

Detta under förutsättning att smittalen fortsätter att sjunka. En avstämning kommer ske 

inför varje steg och ändringar kan då göras. Kravet på attestation när du lämnar hemmet 

kvarstår åtminstone till den 15 december, men med vissa ändrade kriterier. Ingen ny version 

finns ännu att ladda ner, men kommer säkert inför lördagen på 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement 

Under länken https://www.geoportail.gouv.fr/actualites/reconfinement-afficher-une-limite-

de-20km kan du läsa av radien 20 km från ditt hem.   

 

    
 

De tre stegen gäller från och med 28 november, 15 december och 20 januari och omfattar i 

stort följande lättnader: 

28 november 2020 

- Promenader, jogging mm får nu göras inom 20 km från hemmet och under 3 timmar, men med 

attestation! 

- Öppning av butiker, med begränsning till min 8 m2 per person och maximalt till kl 21. 

Söndagsöppet kan tillåtas. 

- Öppning av bibliotek och bokhandlar     

- Återupptagning av hemservice 

- Gudstjänster får hållas för maximalt 30 personer  

- Fritids- och sportaktiviteter för barn får återupptas. Skidorterna får dock inte öppna förrän i 

januari 
 

 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement
https://www.geoportail.gouv.fr/actualites/reconfinement-afficher-une-limite-de-20km
https://www.geoportail.gouv.fr/actualites/reconfinement-afficher-une-limite-de-20km


15 december 2020 

- Fri rörlighet återinförs, men utegångsförbud gäller kl 21-07. Undantag 24 december och 31 

december 

- Festligheter kring jul och nyår får ske privat och i mindre grupper. Inga större samlingar är 

heller tillåtna på allmän plats. Mer precisa anvisningar kommer senare. 

- 100% av tågtrafiken kommer återupptas, åtminstone över helgerna  

20 januari 2021 

- Möjlig öppningsdag för restauranger, men barerna fortsätter hållas stängda. Skidorterna 

får förmodligen också öppna. 

- Utegångsförbudet ändras till att gälla från kl 22. Ny utvärdering varannan vecka 

- Återgång till kurser med på plats på lycées och universitet 

- Vaccinationsprogrammet tros kunna starta kring årsskiftet. Vaccination kommer vara 

frivillig. 

Dessa relativt generella beskrivna lättnader förtydligades idag under en presskonferens med 

Premiärminister Jean Castex och flera andra ministrar. Premiärministern tryckte på att 

pandemins andra våg inte är över även om smittspridningen minskar snabbt i Frankrike och 

piken bedöms vara passerad. Det är fortfarande viktigt att fortsätta respektera de uppsatta 

reglerna. Statliga stödåtgärder kommer göras tillgängliga för drabbade verksamheter och för 

unga på väg ut i arbetslivet.  

Jag försöker mig här på en sammanfattning av de förtydliganden som gjordes under 

presskonferensen. 

28 november 2020 

- Mäklare och bilskolor får öppna 

- Individuella sporter utomhus får praktiseras, så länge det kan ske inom 20 km hemifrån.  

Jubel från golfspelarna! 

15 december 2020 

- Turistresor tillåts 

- Skidorterna öppnar, men liftar, restauranger och barer förblir stängda 

20 januari 2021 

- Gym får öppna 

- Konserter och danstillställningar tillåts  

Med dessa lättnader har Nimros styrelse fått hopp om att vi snart kan träffas igen. Med ny 

inspiration arbetar vi vidare med aktivitetsprogrammet inför våren 2021. En preliminär 

version kommer snart att publiceras…  

Hoppas ni hittar många trevliga aktiviteter att komma med på tillsammans med alla 

Nimrosvännerna.  

A la prochaine ! 

Nimros styrelse/ Lissie 


