
 

 

Déconfinement, mais pas trop… 

Avreglering, men inte så mycket…

 

Etapp 2 i avregleringen av karantänen specificerades igår av regeringen Castex. Från och 

med den 15 december blir det vissa lättnader, men inte fullt ut de som tidigare 

kommunicerats. Även om antalet nya fall i Frankrike är färre än i flera andra europeiska 

länder sjunker inte antalet smittade av Covid-19 i den takt man hoppats på. Färre är inlagda 

på sjukhus och intensivvårdas nu än i våras, men fortfarande identifieras cirka 14 000 nya 

smittade per dag genom massiv testning.   

Det är svårt att veta varför, men premiärminister Jean Castex nämner både mer rörelser i 

samhället, öppnandet av butiker och det kallare klimatet som bidragande faktorer. Med 

stora helger som närmar sig är oron stor att människor skall umgås i större grupper och 

därmed öka smittorisken. ”Vi är fortfarande inte förbi andra vågen och kan därför inte sänka 

garden nu!” var regeringens tydliga budskap. 

För att kunna fira jul ”säkert” och undvika en tredje våg av Covid-19 gäller följande 

karantänsregler från och med den 15 december  

 

- Fri rörlighet återinförs, men utegångsförbud gäller kl 20-06. Undantag endast för julafton 

24 december. För nyår 31 december gäller utegångsförbudet.  

- Festligheter kring jul och nyår får ske privat och i mindre grupper. Maximalt 6 vuxna får 

samlas.  

- Teatrar, biografer, muséer, och sportarenor hålls stängda ytterligare minst 3 veckor. Nya 

besked väntas den 7 januari. 

- Restauranger förväntas kunna öppna den 20 januari. För barer finns ännu inget datum satt. 

Kravet på attestation tas bort under dagtid, men kvarstår om du måste lämna hemmet 

under utegångsförbudet. Inför tisdagen kommer en ny version av attestationen finnas att 

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

deplacement Du kan också ladda ner appen TousAntiCovid med en digital attestation.  

 

                                              

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


I övrigt gäller de lättnader som redan genomförts. Starten på de viktiga franska realisationerna är 

framflyttad till den 20 januari, då etapp 3 av avregleringarna är planerad. Regeringen, och vi i Nimros 

styrelse, återkommer med mer information inför det datumet.  

Detta var dagens mindre glada budskap. Men nu när Lucia står för dörren och julen närmar sig med 

ljus i våra hus finns väl ändå utrymme för fina stunder tillsammans med de närmaste.  

       

Hur framtiden kommer se ut vet vi ju inte, men vi är glada att kunna presentera ett innehållsrikt 

Aktivitetsprogram för våren 2021. Vi ser fram emot att träffas under trevliga former i Roussillon, 

vandra i naturen, spela pétanque och golf, lära oss nya saker, träffa fransmän med spännande 

verksamheter, uppleva fransk kultur, äta och dricka gott i goda vänners lag…  

Första vandringen med lunch är planerad den 28 januari i Molitg-les-Bains och årsmötet hålls den 6 

mars på Villa Duflot i Perpignan. Notera dessa datum redan nu och ta del av hela programmet som 

finns bifogat. Vår lilla julklapp till er, hoppas vi kommer ses mycket & snart! 

Vi i Nimros styrelse tackar för året och minns de jättetrevliga aktiviteterna med er!  

Nu önskar vi er alla en riktigt 

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR 2021  

&  

Varmt välkomna till en härlig Nimrosvår tillsammans! 

 

  
3 december 2020  

 


