
 
 

 

Nytt år med lättnader i restriktionerna 

 
Först och främst önskar vi er alla Nimrosor en riktigt god fortsättning på det nya året, ett år 
som förhoppningsvis blir mindre oroligt än det gångna och som ger oss möjligheter att 
planera livet på ett tryggare och bättre sätt. 

Under några veckor har det rått viss osäkerhet kring de restriktioner som ska gälla för att 
minska den stora spridningen av Omicron i det franska samhället. I torsdags kom det besked 
från premiärminister Jean Castex och hälsominister Olivier Véran om lättnader i flera steg för 
fullvaccinerade och om ersättaren till nuvarande pass sanitaire, det nya pass vaccinal.  

För att erhålla ett pass vaccinal ska du vara fullvaccinerad eller ha haft Covid 19 senast för  
6 månader sedan. Nuvarande pass sanitaire omvandlas då automatiskt till ett pass vaccinal.  

I dagsläget är det tre datum att lägga på minnet.  

Måndagen den 24 januari börjar pass vaccinal att gälla för alla över 16 år.  

Passet är obligatoriskt att visa upp när du ska besöka caféer, restauranger, barer, teatrar, 
biografer, muséer, arenor, skidliftar etc (där du tidigare behövt visa ett pass sanitaire)och 
när du reser med flyg, fjärrtåg eller långfärdsbuss. Undantag görs vid besök på sjukhus, 
äldreboenden, vårdanläggningar, där det räcker att uppvisa ett negativt test.  

     

Tredje vaccinationsdosen ska tas inom 4 månader efter den andra dosen.  
För att ge ovaccinerade möjlighet att få ett pass vaccinal kommer det bli möjligt att, redan 
efter första vaccinationen, få ett pass vaccinal. Då måste den första vaccinationen ske före 
den 15 februari och den andra före den 15 mars. Under mellantiden gäller ett negativt test 
(PCR eller antigen), maximalt 24 timmar gammalt, som pass. 
Ungdomar 12-17 år erbjuds andra dosen vaccin och vaccination av barn 5-12 år utökas.  



Onsdagen den 2 februari upphör restriktionerna kring deltagarantal vid större evenemang 
med sittande publik. Munskydd förblir obligatoriskt inomhus i publika lokaler. Kravet på 
munskydd utomhus upphör. 
Distansarbete rekommenderas om det är möjligt, men är inte längre obligatoriskt. 

Onsdagen den 16 februari får diskotek och nattklubbar öppna och konserter med stående 
publik tillåts igen. Att äta och dricka på bio, arenor och i kollektivtrafiken blir åter tillåtet 
liksom ”barhäng”. 

Vårens ankomst till södra Frankrike och lättnaderna i restriktionerna gör förhoppningsvis att 
fler Nimrosor kommer hit till Roussillon.  
För resor till Frankrike från ett grönt EU-land (bl a hela Norden) gäller att  
- fullvaccinerade ska kunna visa vaccinationsbevis 
- icke fullvaccinerade ska vid inresa kunna uppvisa ett negativt covidtest som är max 24 
timmar eller ett tillfrisknandebevis som är minst 11 dagar och högst 6 månader. 

Alla resenärer som anländer till Frankrike och är över 11 år ska även fylla i en 
blankett, ”Engagement sur l'honneur”, där man intygar att man inte har haft några symptom 
på covidsmitta de senaste 48 timmarna, att man inte varit i kontakt med någon smittad de 
senaste 14 dagarna och att man godkänner att ett antigentest kan komma att tas vid 
ankomst till Frankrike. Du hittar full information och länkar till blankett på 
www.media.interieur.gouv.fr/attestation-honneur-ue-plus-onze-ans-covid-19/ 

     

Vårens Nimrosaktiviteter har nu kommit igång och söndagen den 30 januari går vi på 
blueskväll i Perpignan, se tidigare inbjudan. Golf och kaffe ger oss möjligheter att träffas 
varje vecka.  
Mycket mer händer sedan under våren… I februari blir det besök på Byrrh i Thuir och Oniria, 
det nya spännande akvariet i Canet.  

Värm redan nu upp boulekloten och börja träna inför vårmästerskapet i Fitou den 10 mars!!   

 
 

A très bientôt! 
Nimros styrelse genom Lissie 
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