
 
 
 

 

 

Ljusare tider… ändrade restriktioner 

Vid gårdagens presskonferens, den 18 mars 2021, meddelade premiärminister Jean Castex 

och hälsominister Olivier Veran att 16 departement i nordvästra och sydöstra Frankrike 

inklusive Paris läggs under ny karantän en månad framåt. Skälet är att den tredje vågen nu är 

här med över 30 000 nya fall igår och att huvuddelen av de nya fallen är den brittiska, mer 

smittsamma, virusvarianten. Regeringen ser ingen annan lösning än karantän för de delar av 

landet där smittspridningen är som störst. Från och med midnatt den 19 mars 2021 gäller 

där ”confinement”, med begränsningar i rörligheten under veckans alla dagar och krav på 

attestation. Skolorna hålls öppna med begränsningar, hemarbete fyra av veckans dagar och 

stängning av icke nödvändiga butiker gäller. 

 

 
 

Här i Roussillon är smittspridningen mer begränsad vilket gör att vi inte berörs av 

karantänsreglerna. Däremot kvarstår utegångsförbudet på kvällstid för hela Frankrike, men 

ändras till att gälla mellan kl 19 och 06.  

Möten mellan många människor inomhus utgör en risk och skall helst undvikas helt. 

Summa summarum är det mesta sig likt här, men vi får vara ute en timme längre på kvällen! 

 



Ministrarna understryker återigen att det är av största vikt att så många som möjligt snarast 

blir vaccinerade. Hitintills har 5 750 000 personer fått minst en vaccindos. Målet är att 10 

miljoner ”fransmän” ska ha fått en första vaccindos i mitten av april, 20 miljoner i mitten av 

maj och 30 miljoner i mitten av juni. I mitten på maj kommer vaccin att erbjudas till vuxna 

över 50 år. 

Ingen ändring har gjorts avseende kategorier för vaccinationerna. Det innebär att alla som är 

över 75 år eller tillhör en riskgrupp och har remiss från läkare kan boka tid för vaccination på 

siten www.doctolib.fr 

Personer över 55 år i riskgrupp kan få vaccin från AstraZeneca hos sin läkare/ apotek. Du 

bokar själv tid. 

AstraZenecas vaccin har diskuterats mycket under veckan. Vaccinet har nu bedömts som 

säkert och effektivt av både europeiska och franska myndigheter, och idag har 

vaccinationerna med AstraZenecas vaccin återupptagits. 

 

 
 

Nästa helg, den 27 mars, går vi över till sommartid i hela Europa, och det är ju ett gott tecken 

på att ljusare tider är på väg.  

Ta vara på varandra och våren! 

Nimros styrelse/ Lissie 

http://www.doctolib.fr/

