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Coronavirus in Frankrijk – LAATSTE UPDATE  04/02/21 
In heel Frankrijk geldt een vroege avondklok en ook moeten alle reizigers uit Schengenlanden nu een ne-
gatieve coronatest bij zich hebben. Lees hieronder de laatste berichten over de corona-situatie in Frankrijk. 
 
Frankrijk voert sinds 2/2 controles uit bij de grens, om te zien of automobilisten een negatieve PCR-
uitslag kunnen tonen. De PCR test toont aan of je op dit moment besmet bent met het coronavirus (SARS-
CoV-2). Afgelopen dagen ontstonden er daardoor files bij diverse grensovergangen. 
ALLE reizigers uit Schengenlanden en EU moeten nu een negatieve PCR-testuitslag bij zich hebben die niet 
ouder is dan 72 uur, als ze Frankrijk binnen reizen, óók automobilisten. Dit staat sinds vandaag op de 
websites van de Franse ambassade en Buitenlandse Zaken. Eerder werd nog gesproken van een uitzonde-
ring voor reizigers over de weg en het spoor, maar die uitzondering is ingetrokken. 
Voor reizigers van buiten de EU zijn de Franse grenzen voorlopig gesloten. 
 
Huidige Franse confinement/lockdown-regels 
Sinds 16/1 geldt een avondklok vanaf 18.00 uur tot 6.00 uur in heel Frankrijk (was eerder 20.00 uur). 
Wie zich ’s avonds zonder geldige reden op straat bevindt, riskeert een boete van €135,-. 
–  Tijdens de avondklok moet iedereen opnieuw een ingevuld uitgaansformulier (attestation de  
    déplacement) bij zich hebben. Geldige redenen om ’s avonds of ’s nachts het huis te verlaten zijn onder 
    andere: vanwege werk, voor ziekenhuisbezoek, voor een dringende familiereden (motif familial  
    impérieux), voor internationale reizen (per trein of vliegtuig), voor het uitlaten van de hond (max.1 km 
    van huis). Zie hier het online-formulier. 
– Mondkapjes bijna overal verplicht zelfs buiten in drukke gebieden. 
– De winkels zijn sinds eind november weer open, net als de kerken en de kappers.  
   Update 29/1: De grote winkelcentra moeten tijdelijk weer dicht in Frankrijk. 
– Thuiswerken blijft verplicht, als mogelijk. 
– De crèches en scholen waren en blijven open. Wel moeten nu ook scholieren vanaf 6 jaar mond- 
   kapjes dragen in de klas (eerder gold dit voor 11+ jaar). 
– Privé-bijeenkomsten moeten tot een minimum beperkt blijven. Thuis maximaal 6 volwassenen bijeen. 
– Evenementen en grote bijeenkomsten blijven verboden. 
– Hotels mogen open zijn, maar er is alleen roomservice mogelijk, ook alle hotelhoreca moet sluiten. 
– Benzinestations, garages, autoverhuurbedrijven zijn open. 
- Bejaardenhuizen mogen bezoek blijven ontvangen en de Fransen mogen naar de kerk (maar verplicht 
  afstand houden in de kerkbanken). 
– De parken, bossen en stranden zijn toegankelijk. 
 

Voorlopig nog gesloten in Frankrijk: restaurants, cafés, musea, bioscopen, 
sportscholen en ook de wintersportgebieden (liften mogen niet draaien en er is 
nog geen heropenings-datum in zicht). 
 
Lees hier het hele artikel ...  
 
 
Kaart van besmettingen per departement  
Op de website van de Franse overheid zijn recente cijfers te zien uit de departe-
menten (kijk onder tabje Taux d’incidence)  

Grote lijnen van het Franse coronabeleid  
De gezondheidsnoodtoestand (état d’urgence sanitaire) is opnieuw uitgeroepen 

voor heel Frankrijk en duurt tot minstens 16 februari 2021. Deze politieke maatregel betekent dat de Fran-
se regering versneld wetten en corona-regels mag doorvoeren als de situatie daarom vraagt.  
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Reisadvies voor Nederlanders leest u hier:  www.nederlandwereldwijd.nl  

Het complete reisadvies voor Belgische reizigers staat hier  

Landelijk vaccinatieschema 

gebaseerd op aankondigingen van de regering 

 

- 27 DEC. 20  Bewoners van Ehpad en LTCU's en hun risicopersoneel 

- 27 DEC. 20  Gehandicapten in gespecialiseerde instellingen en hun personeel 

 van 50 jaar en ouder 

- 4 JAN. 21  Werknemers in de gezondheidszorg van 50 jaar en ouder 

- 5 JAN. 21  Brandweerlieden en thuishulpen van 50 jaar en ouder 

- 18 JAN. 21  Personen van 75 jaar en ouder 

- EINDE FEB. 21  Personen van 65 tot 74 jaar 

- LENTE 21  Personen van 50 tot 64 jaar 

- ZOMER 21  Personen jonger dan 50 jaar 

Vaccinatie Covid-19 

Bestemd voor inwoners in het bezit van een ‘carte vitale’. 

Tot eind januari bevindt Frankrijk zich in de eerste fase van de 

vaccinatiecampagne. Na de prioritaire vaccinatie van de  

bewoners van het Ehpad kan het personeel van bejaardentehuizen, verzorgers en brandweerlieden die ou-

der zijn dan 50 jaar of kwetsbaar zijn, van het vaccin profiteren. Sinds 18 januari kunnen personen ouder 

dan 75 jaar, maar ook personen "met een van de pathologieën die leiden tot een zeer hoog risico op een 

ernstige vorm van de ziekte" (ernstig chronisch nierfalen, orgaantransplantatiepatiënten, personen met tri-

somie 21, gevorderde kanker...), ongeacht hun leeftijd, zich op afspraak laten vaccineren in een van de 

vaccinatiecentra die in het hele land geopend zijn. Hiervoor is een medische verklaring van uw huisarts  

vereist. 

Afspraak maken via: www.sante.fr of www.doctolib.fr  
Er is ook een landelijk telefoonnummer voor afspraken: 0800 009 110. 
 
   

 In februari zal de tweede fase van de vaccinatiecampagne (14 miljoen mensen) gericht zijn op  

personen van 65 tot 74 jaar die thuis wonen. 

 In het derde kwartaal van 2021 ten slotte zal de vaccinatie in de derde fase worden uitgebreid, eerst 

tot 50-plussers, vervolgens tot beroepsbeoefenaren in sectoren die van essentieel belang zijn voor de 

werking van het land, tot kwetsbare en precaire personen en ten slotte tot de rest van de volwassen 

bevolking. Kinderen en adolescenten hebben dus geen belang bij vaccinatie met Covid-19. 

 

N.B. op dit moment kunnen  (mede i.v.m. stagnatie in de levering van vaccins) voorlopig geen 
nieuwe afspraken gepland worden.                      
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Bericht van de wandelgroep NVLR 

 

Voor 10 maart hadden wij een wandeling aangekondigd, deze zou 
plaatsvinden bij Oupia. Helaas kan deze niet doorgaan, de huidige regels 
van de Franse overheid voor groepen in de natuur zijn te beperkend. 
Hiervoor hebben we tevens contact gehad met de wandelorganisatie 
FFRP.  

We blijven op het vinkentouw zitten en we doen ons best weer te gaan 
als het kan. 

Voor 14 april hebben we een prachtige tocht bij Conques-sur-Orbiel 
voorbereid. We gaan ervan uit dat we dan weer mogen, en kondigen  
deze tocht dus in de komende NieuwsNed aan. 

Laten we zeggen: blijf vooral je eigen 'ommetje' maken, dan zien we el-
kaar in april! 

 

Groet,  
Paula, Carla en Ernst                 

 
 
Van de penningmeester 
 
Veel dank aan de leden die hun contributie al betaald hebben en een 
dringende vraag aan de leden die, door welke oorzaak dan ook, nog niet 
aan betalen zijn toegekomen.  
Zoals u weet bedraagt dit jaar de contributie voor duo-leden €27.50 en 
voor een solo-lid €17.50. 
Voor nieuwe leden die na 1-1-21 lid zijn geworden, gelden de oorspron-
kelijke bedragen: €55 en €35. 
U wordt vriendelijk, maar wel uitdrukkelijk, verzocht de contributie over 
te maken op: Iban: Fr76 1348 5008 0008 9114 2122 183  
t.n.v. Association NVLR, Caisse d' 
Épargne te Olonzac. 
 
 
Vriendelijke groet, 
Nelleke Streefkerk-Stemerding 
penningmeester NVLR 
streefkerknelleke.a@gmail.com              


