
 
 
 

 

Pandemin behåller greppet… tredje karantänen 

President Macron har åter talat till fransmännen, denna gång om pandemins tredje våg och 

en ny karantänsperiod. Smittspridningen av Coronaviruset är fortsatt hög i hela Frankrike 

och alltfler yngre smittas och behöver sjukhusvård. De strängare lokala restriktionerna, som 

gällt för 19 departement, har inte bromsat smittspridningen tillräckligt. Därför har 

regeringen beslutat att rörelsefriheten kommer begränsas i hela landet under en månad, och 

karantän, ”confinement”, återinföras från lördag kväll den 3 april till den 3 maj 2021. 

Skolorna kommer stängas på alla nivåer under minst 3 veckor. Icke nödvändiga butiker 

kommer också hållas stängda, medan livsmedel- och vinbutiker, apotek, frisörer, 

blomsteraffärer, bokhandlare, notarier, optiker m fl hålls öppna med begränsningar. 

Hemarbete skall vara norm när det är möjligt. Presidenten uppmanade alla undvika 

umgänge utanför den närmaste familjen och att begränsa alla typer av resor.  

Utegångsförbudet fortsätter att gälla mellan kl 19 och kl 06.   

 

I korthet gäller följande nya restriktioner: 

- Du får röra dig fritt på dagtid inom en radie av 10 km hemifrån. Ett ”hemadressintyg” t ex 

en elräkning, skall medföras. Attestation behövs inte 

- Övriga förflyttningar är i princip inte tillåtna, men möjliga med attestation om du har 

synnerliga skäl. Attestation hittar du på www.gouv.fr eller i appen AntiCovid. Under 

påskhelgen ( 3-5 april) är det tillåtet att förflytta sig fritt mellan regioner i syfte att isolera sig 

på annan ort än bostadsorten 

- Kontrollerna av poliser och gendarmer kommer förstärkas. Böter blir påföljd för brott mot 

reglerna 

- Förbud att träffas mer än 6 personer utomhus gäller 

- Förtäring av alkohol på allmän plats förbjuds 

http://www.gouv.fr/


 

För att hjälpa de som drabbats av pandemin på olika vis kommer antalet intensivvårdsplatser 

utökas och all tillgänglig medicinsk kompetens mobiliseras i de hårdast drabbade regionerna. 

Det statliga stödet till verksamheter förlängs också. 

Mer än någonsin tidigare sätter presidenten sitt hopp till massiva vaccinleveranser i april. 

Vaccinationerna intensifieras och utvidgas till att gälla fler. Är du över 60 år kan du boka 

vaccinationstid fr o m den 16 april och är du över 50 år kan du boka tid fr o m den 15 maj. 

Under juni kommer alla över 18 år som önskar få tillgång till vaccination.  

I nuläget kan alla som är över 70 år eller tillhör en riskgrupp och har remiss från läkare kan 

boka tid för vaccination på siten www.doctolib.fr , hos din allmänläkare eller på ett apotek. 

Som ett ljus i framtiden avslutade presidenten sitt tal med att tala om möjligheten att öppna 

upp vissa kulturinrättningar i mitten av maj. En tidplan för återöppnandet av Frankrikes 

”kultur, sport, fritid, evenemang, kaféer och restauranger” kommer presentetas under 

våren.  

Återigen tvingas vi i Nimros skjuta fram de planerade aktiviteterna i april, de två vandringara 

i Fourques och Molitg-les-Bains. Det är så tråkigt att vi inte får tillfälle att ses i nuläget MEN 

vi återkommer så snart det någonsin går med ett uppdaterat aktivitetsprogram och nya 

inbjudningar.  

Till dess ber vi dig svara på enkäten angående årsmötet som underlag för den fortsätta 

planeringen. 

                      

Nu är vi plötsligt framme vid påskhelgen, en annorlunda påsk även i år… 

Antingen ni befinner er i norra eller södra Europa önskar vi er en   

riktigt glad och skön påsk! 

Nimros styrelse/ Lissie 

http://www.doctolib.fr/

