
 
 
 

 

 

Dags för tredje steget…  
 

Det är härligt att värmen har kommit till Roussillon och att Coronapandemin förefaller vara på reträtt i vår del 

av världen. De två första stegen av lättnader har gett oss en skönare vardag med öppna uteserveringar, 

muséer, biografer och butiker och kulturen har vaknat till liv.  

 

 

 

Den utstakade vägen med stegvis lättnader i restriktionerna inför sommaren löper på som planerat, så  

den 9 juni tar Frankrike steg 3, som innebär att 

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

- Caféer och restauranger tillåts ta emot fler gäster utomhus och öppna inomhus med hälften av normalt antal 

platser och med maximalt 6 personer vid varje bord. 

- Fler kunder tillåts i butikerna, då minimiytan per person halveras. 

- Sporthallar, inomhusbassänger och gym öppnar igen med begränsat besöksantal och kontaktsporter kan 

utövas utomhus och individuella sporter inomhus. 

- Maximalt  500 aktiva får delta i sporttävlingar o.d. utomhus. 

- Publika kultur- och sportarrangemang får ta emot upp till 5000 personer (<65% av normal kapacitet)  

Om publiken överstiger 1000 personer ska man kunna presentera ett ”Pass Sanitaire” (från den 1 juli). 

- Reglerna för distansarbete mildras stegvis, men rekommendationen kvarstår.  

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

 

Reglerna för inresa i Frankrike mildras alltså den 9 juni och följande regler gäller för inresande från ett ”grönt 

land” enligt den franska klassificeringen 

- Det krävs inget tvingande/nödvändigt skäl för resan.  

- Fullvaccinerade resenärer behöver inte längre visa upp ett negativt PCR-test. (Frankrike godkänner vaccin från 

Pfitzer, Moderna, Astra Zeneca och Johnson & Johnson. En viss tid ska ha gått mellan slutvaccinering och 

resedatum. För tvådosvaccin gäller 2 veckor och för endosvaccin 4 veckor, 2 veckor om du tidigare haft Covid).  

- Icke-vaccinerade resenärer över 11 år ska visa upp ett negativt covidtest vid avresan  som inte är äldre än 72 

timmar samt hälsodeklaration. Nytt är att både PCR-test och antigen-test accepteras. Vid utresa från Frankrike 

gäller destinationslandets bestämmelser. 

- Inget covidtest krävs vid ankomst till Frankrike.  

- Inget krav på karantän. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer information och karta över ”gröna länder” hitta du under länken 

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/reouverture_des_frontieres_a_partir_du_9_juin_cle0ee21b.pdf 

Steg 4 är planerat till den 30 juni och innebär, som vi tidigare beskrivit, en återgång till ett så gott som fritt 

vardagsliv i Frankrike. Förutsättningen är att smittspridningen fortsätter att minska. 

Redan den 7 juni öppnar Spanien för internationell turism. Om man kan dokumentera att man är 

fullvaccinerad eller visa ett negativt test är man välkommen.  

För vaccinationer gäller att alla vuxna (över 18 år) kan boka vaccinationstid. Bokning görs via www.doctolib.fr 

eller appen TousAntiCovid. 

Du har väl läst Nimros fullspäckade aktivitetsprogram för sommar och höst 2021? Vi hoppas få se dig redan i 

sommar på vandringarna. Och självklart är du med och firar NIMROS 25 år den 16 september! Då blir det fest! 

Inbjudningar med mer information kommer snart…  

 

 

Välkommen till en ny spännande Nimrossäsong 
Nimros styrelse/ Lissie  

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/reouverture_des_frontieres_a_partir_du_9_juin_cle0ee21b.pdf
http://www.doctolib.fr/

