Tietoa Covid-19-epidemiatilanteesta
Ranskassa ja Rivieralla joulukuussa 2020
Ranskan hallitus ilmoitti lokakuun lopussa,
että koronarajoituksia helpotetaan, jos uusien
tartuntojen lukumäärä putoaa noin 5 000:een
tapaukseen päivässä. Torstaina 10.12.2020
Ranskan pääministeri Jean Castex piti
tiedotustilaisuuden maan viimeisimmästä
koronaepidemiatilanteesta. Pääministerin
mukaan uusien koronavirustapausten määrä
ei ole laskenut hallituksen toivomassa
tahdissa, mistä syystä pääministeri ilmoitti
hallituksen päätökset koskien uusia
epidemiaan liittyviä rajoituksia ja linjauksia.
Kuva: Timo Hakola

Tässä yhteenvetoa uusista rajoituksista, jotka astuvat voimaan tiistaina
15.12.2020 ja ovat voimassa 20.1.2021 saakka
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Öinen ulkonaliikkumiskielto on voimassa kello 20.00–06.00 (työpaikkaliikenne, koiran
pissittäminen ym. välttämättömät toiminnot sallitaan)
Kaikkialla maassa saa liikkua vapaasti ja erillistä lupapaperia liikkumiseen ei enää vaadita
Matkustaminen ulkomaille sallitaan
Ulkonaliikkumiskielto ei koske joulua (24.12.) ja perheet saavat juhlia, mutta suositus on,
että koolla on enintään kuusi aikuista
Ulkonaliikkumiskielto koskee kuitenkin uudenvuodenaattoa (31.12.), jotta suurten
väkijoukkojen kokoontuminen saadaan estettyä
Kaikki kaupat ovat auki
Julkiset virastot, pankit ja postit ovat auki
Lastentarhat ja kaikki koulut pysyvät auki, lukuun ottamatta yliopistoja
Hotellit ovat auki
Sen sijaan vuokrahuoneistot (Airbnb ja vastaavat), huoneistohotellit ja leirintäalueet
pysyvät suljettuina
Kirkot pitävät ovensa auki
Museot, elokuvateatterit, teatterit ja oopperat pysyvät suljettuina 7. tammikuuta asti
Ravintoloiden ovet pysyvät kiinni tammikuun 20. päivään asti
Baarit ja diskoteekit pysyvät kiinni ja niiden avaamisesta ilmoitetaan myöhemmin
Mahdollisuutta hiihtokeskusten avaamiseen 7. tammikuuta tutkitaan ja siitä ilmoitetaan
myöhemmin
Kuntosalit ja uimahallit pysyvät kiinni 20. tammikuuta asti
Konserttien ja muiden yleisötapahtumien järjestämien on kielletty 20. tammikuuta asti

Huomiothan, että tilanne elää ja muuttuu jatkuvasti, joten yllä mainittuihin rajoituksiin ja
linjauksiin saattaa tulla muutoksia.

Tässä vielä joitakin yleisiä huomioita siitä, miten koronaepidemia näkyy
Rivieran arkipäivässä:
Maskipakko koskee sekä ulkona että sisätiloissa (kaupat, virastot, julkiset liikennevälineet
jne.) liikkumista ja sitä noudatetaan hyvin. Maskia ei tarvitse käyttää lenkkeillessä tai
pyöräillessä
Matkustajien määrää julkisissa kulkuvälineissä ei ole rajoitettu, mutta esimerkiksi
tiettyihin kauppaliikkeisiin otetaan kerrallaan sisään vain tietty määrä asiakkaita
Käsidesiä on yleisesti tarjolla kaupoissa, postissa, pankeissa jne. mutta omaa käsidesiä on
hyvä pitää mukana kaupungilla asioidessaan
Monet ravintolat Rivieralla ovat avanneet ”take away”-palvelun, josta ruoka-annokset on
mahdollista noutaa. Annoksia voi myös tilata kotiin ravintolan nettisivujen kautta
Koronatestauspisteitä, joissa testin tuloksen saa noin 30 minuutissa, on ilmestynyt
katukuvaan. Esimerkiksi Nizzassa testauspisteitä on Rue Masséna -kävelykadulla ja
Avenue Jean Médecin -kadulla vastapäätä Nice Etoile -ostoskeskusta. Niille, joilla on
ranskalainen sairausvakuutuskortti (Carte Vitale) testi on ilmainen. Muille testin hinta on
noin 45 euroa. Kuittia vastaan voi anoa korvausta omalta vakuutusyhtiöltä
Nizzan lentoasemalla (terminaali 2, josta kaikki lennot tällä hetkellä lähtevät) on
mahdollista tehdä ilmainen koronatesti ennen lennolle lähtöä. Testin voi tehdä
aikaisintaan 4 tuntia ja viimeistään 90 minuuttia ennen lennon lähtöä. Testausta
nopeuttaakseen matkustaja voi täyttää tarkoitusta varten laaditun lomakkeen, joka löytyy
lentoaseman nettisivulta: https://en.nice.aeroport.fr/Passengers/Latest-news/COVID-19Your-flights-from-Nice
Nizzan lentoasema on tehnyt myös lyhyen ”Lentoaseman koronastrategia” -videon, jonka
löydät täältä:
https://youtu.be/zhW_GGlsrHE
Tällä hetkellä (tilanne 12.12.2020) Suomesta Ranskaan matkustavalta ei edellytetä 14
päivän karanteenia Ranskaan saapuessaan
Hyödyllisiä linkkejä:
Suomen Ranskan suurlähetystön viimeisin Covid-19 -tiedote (suomeksi):
https://finlandabroad.fi/web/fra/ajankohtaista//asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/mietitytt-c3-a4-c3-a4k-c3-b6-koronavirus-/384951
Ranskan Suomen suurlähetystön koronatiedote:
https://fi.ambafrance.org/Informations-Coronavirus-Covid19
Ranskan hallituksen koronatiedotteet (ja pääministerin puhe 10.12.2020):
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Oheisesta linkistä löytyvät tiedot Ranskassa (ja Merialppien departementissa) koronaviruksen
vuoksi sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä:
https://dashboard.covid19.data.gouv.fr/vue-d-ensemble?location=FRA
Nizzan lentoaseman koronatiedote (lähteville matkustajille):
https://en.nice.aeroport.fr/Passengers/Latest-news/COVID-19-Your-flights-from-Nice

Nizzassa, 12.12.2020
Timo Hakola

