
 
 
 

 

”Déconfinement” Öppning i fyra steg 

Under torsdagskvällen den 29/4 publicerade lokalpressen runt om i Frankrike president Emmanuel 

Macrons plan i fyra etapper för öppningen av det franska samhället efter den tredje 

karantänsperioden. De fyra etapperna sträcker sig över maj och juni månader och ser ut så här: 

Steg 1 - 3 maj 2021 

- Restriktionerna kring resor inom landet upphör och fri rörlighet i hela Frankrike återinförs.  

- Attestationerna slopas. 

- Collèges och Lycées öppnar med begränsat elevantalet fysiskt närvarande. 

Steg 2 - 19 maj 2021 

- Utegångsförbudet ändras till att gälla kl 21 och kl 06. 

- Butiker, uteserveringar, muséer, bio- och teatersalonger öppnar igen, men med begränsat antal 

besökare.  

- Grupper upp till 10 personer tillåts samlas. 

 

Steg 3 - 9 juni 2021 

- Utegångsförbudet ändras till att gälla kl 23 och kl 06.  

- Caféer och restauranger tillåts öppna med maximalt 6 personer vid varje bord. 

- Sporthallar och gym öppnar igen och kontaktsporter kan utövas utomhus och individuella sporter 

inomhus. 

- Det blir möjligt att ta emot maximalt 500 personer på publika kultur- och sportarrangemang med 

villkor att man kan presentera ett ”Pass Sanitaire”. 

- Utländska turister med ett ”Pass Sanitaire” är välkomna. 

- Reglerna för distansarbete mildras stegvis .  

 

 



 

Steg 4 - 30 juni 2021 

- Utegångsförbudet kvälls- och nattetid upphör. 

- Begränsningarna i antal besökare och gäster upphör i allmänna lokaler, dock med bibehållna 

avstånd och skyddsåtgärder och hänsyn till den lokala smittspridningen. 

- Möjlighet att ordna och delta alla typer av evenemang med upp till 1000 besökare inom- och 

utomhus mot uppvisande av ett ”Pass Sanitaire”. Diskotek kommer dock inte få öppna. 

 

Presidentens önskan är att alla fransmän från den 19 maj stegvis skall återfinna ”l’art de vivre à la 

francaise”, den franska levnadskonsten.  Men… det finns fortfarande inget sagt om när 

restriktionerna kring att samlas i större grupper, att bära munskydd mm kommer släppa. 

Inför varje ny etapp kan myndigheterna dra i nödbromsen och stoppa de planerade lättnaderna i de 

områden där viruset fortfarande cirkulerar alltför mycket (mer än 400 fall/ 100 000 invånare) , 

ökningen av nya fall är mycket kraftig och därmed riskerar att överbelasta intensivvården.  

För vaccinationerna gäller att just nu kan alla över 55 år boka vaccinationstid. Från och med den 15 

maj sänks åldern till 50 år och den 15 juni får alla över 18 år tillgång till vaccination.  För alla över 18 

år med allvarlig sjukdom kan vaccination bokas redan från och med den 1 maj utan remiss. Bokning 

sker via www.doctolib.fr eller appen TousAntiCovid. 

Vi i Nimros styrelse delar presidentens önskan om att ni alla kan få njuta av den franska sommaren 

med större frihet i vardagen efter den låååånga vintern.  

 

Inom några veckor kommer vårt aktivitetsprogram för sommar och höst 2021. Vi längtar verkligen 

efter att kunna träffas igen och hoppas detsamma gäller för er alla! 

A la prochaine!  

Nimros styrelse/ Lissie  

     

http://www.doctolib.fr/

