
 
 
 

 

Vaccinationer och lokala restriktioner 

Premiärminister Jean Castex och hälsominister Olivier Veran informerade igår, den 4 mars 

2021, om det aktuella läget i Frankrike vad gäller Coronapandemin. Smittalen är fortfarande 

höga, men spridningen mindre än fruktat, dock med stora lokala variationer. För att undvika 

en ny nationell karantän införs lokala karantäner och restriktioner från fredag kväll till 

måndag morgon i Pas-de-Calais och Nice, där smittspridningen är som störst. 23 

departement i norra och östra Frankrike, där smittspridningen fortfarande är stor, bevakas 

extra noggrant och strängare restriktioner kan bli aktuella.  

I Occitanie är det endast Toulouse som berörs av lokala regler om vistelse på allmän plats. 

Roussillon berörs inte alls av de nya reglerna, men gällande utegångsförbud kvarstår. Även 

inreserestriktioner och begränsningar för restauranger, handel och övriga verksamheter 

kvarstår. Ett visst hopp gavs om lättnader i mitten av april, men utan närmare detaljer ännu.  

I departementen Aude och Pyrénées-Orientales sjunker antalet smittade och är idag 71 fall/ 

100 00 invånare.  

 

Nu står hoppet till att en intensifierad vaccinationskampanj, vid sidan av att vi alla håller i 

gällande restriktioner, snabbt kan bidra till att begränsa smittspridning, allvarlig sjukdom och 

antal döda.  

Följande information lämnades om vaccinationer. 

- I dagsläget kan alla som är över 75 år eller tillhör en riskgrupp och har remiss från läkare 

boka tid för vaccination på siten www.doctolib.fr 

Tillgången till vaccin är begränsad, men kommer öka nästa vecka då fler fabrikat av vaccin 

har godkänts. 

 

 

http://www.doctolib.fr/


 

 

- I nästa vecka kommer allmänläkare att kunna vaccinera personer över 50 år i riskgrupp 

med vaccin från Astra Zeneca. Den 15 mars får även apotek denna möjlighet. Du bokar själv 

tid hos din läkare/ apotek. 

- I mitten april kommer alla över 50 år att få tillgång till vaccin. 

Målet är att 10 miljoner fransmän ska ha fått en första vaccindos i mitten av april och 20 

miljoner i mitten av maj. Ministrarna uppmanar alla att ta vara på möjligheten att vaccinera 

sig, för att skydda både sig själv och sin omgivning. 

I och med detta hoppas vi kunna komma igång med Nimrosaktiviteterna i mitten av april 

som planerat. Först en vandring kring Fourques och därefter gör vi en tur till Molitg les Bains.  

Årsmötet hålls den 29 maj (observera ändrat till en lördag) och då hoppas vi få se riktigt 

många medlemmar igen! 

Vi har i år beslutat att flytta fram sista inbetalningsdag för årsavgiften till den 15 juni. 

 

Nu går vi mot en ny vår i hela Europa och ser fram emot en härlig säsong. Nimros styrelse 

fortsätter att planera för kommande aktiviteter och längtar efter att få träffa er alla igen! 

A trés bientôt! 

Nimros styrelse/ Lissie 

      


