
Tietoa Covid-19 -epidemiatilanteesta 
Ranskassa ja Rivieralla toukokuussa 2021  

                                     

Koronavirustilanne Ranskassa on parantunut tasaisesti huhti-toukokuussa ja 

Ranskan hallitus päätti 10.5.2021, että koronarajoituksia helpotetaan asteittain 

kolmessa vaiheessa 19.5.2021 alkaen.  

Kuva: Timo Hakola 

Hengityssuojan käyttö on edelleen pakollista kaikissa julkisissa sisätiloissa kuten 

liikennevälineissä ja kaupoissa. Ulkotiloissa se on edelleen pakollinen kadulla 

liikuttaessa, mutta lenkkeillessä sitä ei vaadita eikä rannalla. 

Ranskaan saa matkustaa vapaasti kaikista 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. Se ei koske työmatka-liikennettä, maanteitse tapahtuvaa 

tavaraliikennettä tai raja-alueen asukkaita tietyin edellytyksin. 

Lisäksi matkailijoiden tulee esittää erillinen kirjallinen todistus, koskee kaikkia 

matkailijoita, myös alle 11-vuotiaita.  

 

Lomakepohjan voi ladata Ranskan sisäministeriön verkkosivulta:  

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-

deplacement-et-de-voyage#from2   

 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage#from2
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Paikallisviranomaiset suosittavat Ranskaan saapumisen jälkeen omaehtoista 

seitsemän vuorokauden karanteenia ja uutta PCR-testiä karanteenin päätteeksi.  

Lisätietoa ulkomaalaisten saapumisesta Ranskaan löydät englanniksi Ranskan 

ulkoministeriön verkkosivuilta. 

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. 

Tautitilanteen kehittyessä rajoitukset saattavat kuitenkin muuttua lyhyellä 

varoitusajalla. Seuraa paikallisviranomaisten tiedotusta ja ohjeita.  

 
 
Yhteenvetoa päivitetyistä/muuttuneista rajoituksista, jotka astuvat 
voimaan keskiviikkona 19.5.2021 ja ovat voimassa 9.6.2021 asti: 
 

• Ulkonaliikkumiskielto on voimassa klo 21.00-06.00  

• Kaikki kauppaliikkeet ja isot kauppakeskukset (Polygone Riviera, Cap 3000, 
Nice Etoile jne.) ja kauppagalleriat avataan (asiakasmäärä rajoitettu) 

• Hotellit ovat auki ja loma-asuntojen vuokraaminen (Airbnb ja vastaavat) on 
sallittu 

• Museot, kirjastot elokuvateatterit, teatterit ja oopperat avataan, mutta 
sisään otetaan vain rajoitettu määrä asiakkaita paikasta riippuen 

• Ravintoloiden ulkoterassit avataan, mutta ravintolapaikoista saa täyttää 
maksimissaan 50 % ja yhdessä pöydässä saa olla maksimissan 6 henkilöä  

• Sisätiloissa sijaitsevat ravintolat ja baarit pysyvät kiinni  

• Kuntosalit ja uimahallit saavat ottaa vastaan rajoitetun määrän (max 35 %) 
asiakkaita 

• Yli 10 henkilön kokoontumiset on kielletty 

• Konserttien ja muiden yleisötapahtumien järjestäminen sallitaan, mutta 
täyttää saa maksimissaan 35 % tilan paikoista 

• Golfkentät ja niiden pro shopit ja ulkona olevat ravintolaterassit ovat auki 

• Pétanquen pelaaminen ja muut ulkona tapahtuvat aktiviteetit sallitaan, 

ryhmän maksimikoko 10 henkilö 

• Kylpylät pysyvät suljettuina 

• Diskoteekit pysyvät suljettuina 

• hautajaisiin saa osallistua maksimissaan 50 henkilöä 

• Festivaalien järjestämien sallitaan (maksimissaan 35 % kapasiteetista) 

 

 



 

 

Rajoitukset, jotka astuvat voimaan 9.6.2021 ja ovat voimassa 30.6.2021 

saakka: 

• Ulkonaliikkumiskielto on voimassa klo 23.00-06.00  

• Museot, kirjastot, elokuvateatterit, teatterit ja oopperat avataan, mutta 
sisään otetaan vain rajoitettu määrä asiakkaita paikasta riippuen  

• Ravintoloiden ulkoterassit avataan, niiden ravintolapaikoista saa täyttää 
100 %, mutta yhdessä pöydässä saa olla maksimissan 6 henkilöä  

• Sisätiloissa sijaitsevat ravintolat ja baarit avataan ja ne saavat täyttää 
maksimissaan 50 % paikoista 

• Kuntosalit ja uimahallit saavat ottaa vastaan rajoitetun määrän  
(max 65 %) asiakkaita 

• Yli 10 henkilön kokoontumiset on kielletty 

• Konserttien ja muiden yleisötapahtumien järjestäminen sallitaan, 
maksimissaan 65 % tilan paikoista 

• Golfkentät (ja pro-shopit) ovat auki, samoin niiden ulkona olevat 

ravintolaterassit 

• Pétanquen pelaaminen ja muut ulkona tapahtuvat aktiviteetit sallitaan, 

ryhmän maksimikoko 10 henkilö 

• hautajaisiin saa osallistua maksimissaan 75 henkilöä 

• Kylpylät saavat ottaa vastaan asiakkaita, määrä rajoitettu (max 35 %) 

• Festivaalien järjestämien sallitaan (maksimissaan 65 % kapasiteetista) 

• Diskoteekit pysyvät suljettuina 

 

30.6.2021 alkaen: 

• Ulkonaliikkumiskielto päättyy 

• Suurin osa rajoituksista poistetaan  
 
 
 

Covid-19 numeroina: 

• Ranskassa on tähän mennessä (tilanne 18.5.2021) rokotettu 20 317 788 

henkilöä, joista kaksi rokotetta on saanut 9 497 797 henkilöä 

 

• Merialppien departementti: sairaalahoidossa 358, tehohoidossa 47, 

kuolleita 1501.  Var-departementti: sairaalahoidossa 298, tehohoidossa 56, 

kuolleita 1435 
 



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/ 
 
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, 19.5.2021 
Timo Hakola 
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