
 

 

Couvre-feu prolongé 

-förlängt utegångsförbud 

I torsdags kväll fick vi återigen nya direktiv av premiärminister Jean Castex och hans regering. 

För att bekämpa smittspridningen, som har nått en platå med höga smittal och med risk för 

spridning av den engelska varianten av viruset, behöver rörligheten i samhället minska. 

”Situationen är under kontroll men känslig” var budskapet. 

Därför förlängs nuvarande utegångsförbud till att gälla mellan klockan 18 och 06 under 

minst två veckor från och med lördagen den 16 januari och avser hela Frankrike. Butiker 

stänger kl 18. Om du måste gå ut efter kl 18 skall du medföra en attestation, tillgänglig bl a 

på www.service-public.fr 

 Om smittläget förvärras under de närmaste dagarna, kan en ny karantänsperiod bli aktuell. 

 

Gränskontrollerna kommer att förstärkas för resenärer som kommer till Frankrike från 

länder utanför EU. Ett negativt PCR-test skall medföras och resenären förbinder sig till 7 

dagars isolering efter ankomsten innan ett nytt test tas. För resenärer inom EU kommer ett 

samordnat ramverk att diskuteras i ministerrådet den 21 januari. 

Skolorna kommer delvis att hålla öppet men med kraftigare restriktioner. Universitet och högskolor 

kommer att i begränsad omfattning låta förstaårsstudenter återgå till sina kurser, men i mindre 

grupper. 

Kulturscenerna kommer att fortsatt hålla stängt för publik.  

I övrigt sker inga förändringar av tidigare regelverk. Vi får fortfarande inte träffas fler än 6 personer 

varken inne eller ute, och munskydd ska bäras i det offentliga rummet. 

http://www.service-public.fr/


Vaccinationerna startar måndagen den 18 januari för personer som är 75 år eller äldre samt nu 

även för personer med sjukdomar som ökar risken för allvarlig Covid-19 med remiss från läkare. 

Målet är att 1 miljon fransmän ska vara vaccinerade i slutet av januari. Tidbokning för vaccination kan 

göras från och med igår på websidan www.sante.fr eller via telefon 0800 009 110 öppet kl 8-22 alla 

dagar. Räkna med att det kan vara svårt att komma fram de första dagarna.  

I vår region kan du just nu vaccinera dig på vaccinationcenter i Perpignan, St Cyprien, Céret, Thuir, 

Argelès-sur-mer, Prades, Narbonne, St Paul-de-Fenouillet och Lézignan. När du ska vaccinera dig ska 

du ha med ID-kort, Carte Vitale och ev remiss. Du kommer att få svara på några frågor och en läkare 

verifierar din vaccination. Du stannar kvar 15 minuter för observation och bokar tid för vaccination 2 

innan du går därifrån. 

Många stödåtgärder presenterades för personer och företag som förlorar sina inkomster pga 

nedstängningarna av samhället. 

Vi i Nimros styrelse träffades igår för att ta ställning till hur vi på ett ansvarsfullt och rimligt sätt kan 

förhålla oss till pandemins påverkan på livet i Frankrike och medlemmarnas vilja och möjligheter att 

delta i Nimros aktiviteter.  

Med tungt hjärta beslutade vi att skjuta fram hela Aktivitetsprogrammet för våren 2021. 

Förhoppningsvis ser vi allt fler medlemmar här i Roussillon framåt våren, vardagslivet är mer normalt, 

smittspridningen är mer hanterbar, vaccinationsprogrammen fått genomslag inom EU och vi kan resa 

tryggare. Vår bedömning är att detta tar några månader och därför kommer vi preliminärt att starta 

Aktivitetsprogrammet i början av maj. Då vi hoppas & tror att ni i större utsträckning kan tillbringa 

sommaren i Frankrike kommer Nimrosaktiviteterna att fortsätta som vanligt även under juni och juli.  

Nästa vecka kommer vi presentera ett reviderat Aktivitetsprogram för er!   

Enligt Nimros stadgar ska föreningen hålla årsmöte under mars månad. När de skrevs 1996 trodde väl 

ingen att en pandemi skulle kullkasta alla tidplaner. Då vi bedömer att många av er inte kommer vara 

på plats i Frankrike i mars kommer årsmötet preliminärt att flyttas fram till den 27 maj 2021. 

Förhoppningen är att vi då kan samlas som vanligt för möte och trevlig efterföljande lunch. Något 

trevligt att se fram emot och planera för redan nu! 

I väntan på våren vill vi uppmuntra er som är i Frankrike att delta i söndagsfikat kl 11 i Collioure.  

Varje söndag, i anslutning till marknaden, träffas vi vid Plage de Boramars parksoffor och tar en ”café 

emporté” och umgås. Jättekul om vi blir fler Nimrosor som ses där! 

 

Tag gärna fler initiativ till att träffas inom 

ramarna för regelverket. En gemensam 

promenad eller en lunch i det gröna när 

vårsolen börjar värma… 

Bloggen är öppen för förslag! 

Nu längtar vi verkligen  

efter våren!! 
 

Nimros styrelse/ Lissie 

http://www.sante.fr/


 

 


