
Tietoa Covid-19 -epidemiatilanteesta Ranskassa ja 
Rivieralla helmikuussa 2021 - ja muuta ajankohtaista 
 
 
Ranskassa odotettiin mielenkiinnolla ja 
pelonsekaisin tuntein pääministeri Jean 
Castexin tiedotustilaisuutta perjantaina 
29.1.2021, jolloin selvisi alkaako koko maata 
koskeva uusi koronakaranteeni 
(confinement). 
 

Koronavirustilanne Ranskassa jatkuu 

vakavana mutta Ranskan hallitus oli 

päättänyt, että täyskaranteeniin ei 

toistaiseksi ole tarvetta. 

Ulkonaliikkumiskieltoa jatketaan koko 

maassa ja se on voimassa klo 18.00–06.00 

välisenä aikana.        Kuva: Timo Hakola 

Ulkona saa liikkua ilta- ja yöaikaan vain välttämättömän syyn nojalla ja lupakaavakkeen (attestation de 

déplacement dérogatoire) kanssa. Kiellon rikkomisesta annetaan ensimmäisellä kerralla 135 euron 

sakko.  

Välttämättömiksi syiksi katsotaan seuraavat tilanteet:  

• työ tai koulutus 

• lääkärissä, sairaalassa tai apteekissa käynti 

• lapsen tai apua tarvitsevan hoito 

• juna- tai lentomatka 

• hallintoviranomaisten määräys 

• koiran ulkoiluttaminen 

 

Hengityssuojan käyttö on edelleen pakollista ulkona sekä kaikissa julkisissa sisätiloissa kuten 

liikennevälineissä ja kaupoissa.  

Sunnuntaista 31.1. alkaen Ranskaan saa matkustaa vapaasti muista EU- ja Schengen-alueen maista, 

mutta kaikilta Ranskaan saapuvilta matkailijoilta vaaditaan todistus negatiivisesta PCR-koronatestistä, 

joka on suoritettu korkeintaan 72 tuntia ennen lähtöä. Määräys koskee yli 11-vuotiaita. Maahan 

saapuvilta ei vaadita todistusta matkan syystä. Sen sijaan matkustaminen Ranskaan muulta kuin 

muista EU- ja Schengen-alueen maista on toistaiseksi kielletty ilman pakottavaa syytä. 

Toistaiseksi siis myös Ranskaan saapuvilta suomalaisilta matkailijoilta vaaditaan todistus negatiivisesta 

PCR-koronatestistä, joka on suoritettu korkeintaan 72 tuntia ennen lähtöä. Se ei koske työmatka-

liikennettä, eikä maanteitse tai junalla saapuvia matkailijoita. Paikallisviranomaiset suosittavat 

Ranskaan saapumisen jälkeen omaehtoista 7 vuorokauden karanteenia ja uutta PCR-testiä karanteenin 

päätteeksi. 

Suomen kansalaiset samoin kuin maassa pysyvästi asuvat (pysyvä osoite, työpaikka tai opiskelupaikka 

Suomessa) voivat palata Ranskasta Suomeen. Tarkista paluuseen liittyvät viranomaissuositukset 

esimerkiksi karanteenin suhteen THL:n verkkosivulta. 



Rivieralla koronatestin voi tehdä erillisissä testauspisteissä, useimmissa apteekeissa ja Nizzan 

lentokentällä lähtevät matkustajat voivat tehdä koronatestin ennen lennolle lähtöä, ks. linkki alla 

(Nizzan lentoaseman koronatiedote). 

Tautitilanteen kehittyessä rajoitukset saattavat kuitenkin muuttua lyhyellä varoitusajalla. Seuraa 

paikallisviranomaisten tiedotusta ja ohjeita.  

 

Yhteenvetoa päivitetyistä/muuttuneista rajoituksista, jotka astuivat voimaan 
sunnuntaina 31.1.2021 ja ovat voimassa toistaiseksi 
 

• Isojen kauppakeskusten (joiden koko ylittää 20 000 m2) kauppagalleriat suljetaan kolmen 
viikon ajaksi 

• Em. kauppakeskusten elintarvikeosastot pysyvät kuitenkin avoinna 

• Loma-asuntojen vuokraaminen (Airbnb ja vastaavat) on kielletty Nizzassa 6.-20.2. välisenä 
aikana 

• Museot, elokuvateatterit, teatterit ja oopperat pysyvät kiinni toistaiseksi 

• Ravintolat ja baarit pysyvät kiinni toistaiseksi 

• Elokuvateatterit, kuntosalit ja uimahallit pysyvät kiinni toistaiseksi 

• Konserttien ja muiden yleisötapahtumien järjestämien on kielletty toistaiseksi 

• Hiihtokeskukset ovat auki, mutta hiihtohissit eivät ole toiminnassa. Tämä tarkoittaa 
käytännössä sitä, että laskettelu ei ole mahdollista, mutta murtomaahiihto ja muut 
hiihtoaktiviteetit sallitaan 

• Golfkentät (ja pro-shopit) ovat auki, mutta ilman ravintolapalveluja 

• Pétanquen pelaaminen sallitaan, ryhmän maksimikoko 6 henkilöä/kenttä 
 

 

Muutama sana Monacon koronarajoituksista 

Ruhtinaskunnassa on voimassa 19.2.2022 asti öinen ulkonaliikkumiskielto klo 19.00–06.00 välisenä 

aikana. Ravintolat saavat olla auki vain lounasaikaan ja ainoastaan Monacon asukkaille ja Monacossa 

työskenteleville. Pöytävaraus on tehtävä etukäteen ja maksimissaan 6:lle henkilölle. Monacon 

asukkaat saavat matkustaa Ranskan puolelle klo 06.00-18.00 välisenä aikana, mutta maksimissaan 30 

km kotiosoitteesta. Muussa tapauksessa vaaditaan negatiivinen PCR-koronatesti, joka on suoritettu 

korkeintaan 72 tuntia ennen lähtöä ja todistus matkan syystä. Monacossa kaupat, pankit ja virastot 

ovat auki normaalisti.  

 

Muuta ajankohtaista 

• Rokotuksista: alempana olevista linkeistä (Rokotustietoa / Ranskan Riviera) löytyy tietoa 

Antibesin, Cannesin, Nizzan ja Mentonin rokotuskäytännöistä ja aikataulusta ja linkin kautta 

voi ilmoittautua rokotusjonoon. Ensimmäisessä vaiheessa rokotetaan yli 75-vuotiaita ja 

hoitohenkilökuntaa. Ilmoittautumisen avulla kartoitetaan mikä on tarvittava rokotemäärä ja 

missä järjestyksessä asukkaita tullaan rokottamaan. 

• Merialppien departementissa on tähän mennessä (tilanne 2.2.2021) rokotettu 23 349 henkilöä 

(2,13 % departementin väestöstä) ja Var-departementissa 25 259 henkilöä (2,37 % väestöstä). 

• Presidentti Macron lupasi puheessaan 2.2.2021, että kaikki ranskalaiset (jotka haluavat 

rokotteen) on rokotettu syksyyn mennessä. 

• Covid-19 numeroina (2.2.2021): Merialppien departementti: sairaalahoidossa 747, 

tehohoidossa 88, kuolleita 881.  Var-departementti: sairaalahoidossa 550, tehohoidossa 65, 

kuolleita 680. 



• Italian ja Ranskan rajan ylitys: rajan tuntumassa asuvat, työmatkalaiset ja tavarantoimittajat 

voivat uusien rajoitusten mukaan ylittää rajan molempiin suuntiin ilman pakollista PRC-testiä 

esittämällä asianmukaisesti täytetyn kaavakkeen (attestation de déplacement dérogatoire). 

Kontrollointi on kuitenkin osoittautumassa käytännössä haasteelliseksi ja sääntöihin on 

odotettavissa tarkennuksia. 

• Seuraavien liikekeskusten kauppagalleriat suljetaan kolmen viikon ajaksi uusien määräysten 

takia: Cap 3000, Carrefour Nice Lingostière, Nice TNL, Auchan Nice, Carrefour Antibes ja Géant 

Casino Mandelieu sekä Var-departementin Grand Var Ouest ja Ikea. 

• Nice Etoile -ostoskeskus ja Polygon Riviera -ostoskeskus ovat avoinna normaalisti. 

• Seuraavat jokavuotiset Rivieran tapahtumat on joko peruttu tai siirretty vuoteen 2022: Nizzan 

karnevaalit, Mandelieu-Napoulin Fête du Mimosa, Mentonin sitruunafestivaali ja Bormes-les-

Mimosan mimosakulkue. 

• Tämänhetkisen tiedon mukaan seuraavat jokavuotiset Rivieran tapahtumat pyritään 

järjestämään normaalisti: Saint-Maximen mimosafestivaali 6.-7.2.2021, Tourrettes-du-Loup’n 

orvokkifestivaali 6.-7.3. ja Nizzan puolimaraton 18.4. 

• Cannesin filmifestivaalit on päätetty järjestää tänä vuonna, mutta ne siirretään 

poikkeuksellisesti heinäkuulle. Maailman tärkein elokuva-alan festivaali järjestetään 6.-

17.7.2021. 

 

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 
 

• THL: https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet-ja-uutiset 
 

• Rokotustietoa / Ranskan Riviera: 
Antibes: https://www.antibes-juanlespins.com/sante/vaccination-covid-19 
Cannes: http://www.cannes.com/fr/dossiers-cannes-com/annee-2020/coronavirus-covid- 
19/covid-19-guide-local.html#vaccination 
Nizza: https://vaccincovid19.nice.fr/VC19/ 
Menton: https://www.menton.fr/vaccins/ 

 

• Ranskan Suomen suurlähetystön koronatiedote: 
https://fi.ambafrance.org/Informations-Coronavirus-Covid19 

 

• Ranskan hallituksen koronatiedotteet: 
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, 2.2.2021 
Timo Hakola 
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