Hargita Megye Tanácsa

Franciaország
Covid-19 intézkedések és információk
Frissítés dátuma: 2020 augusztus 28.

Visszaigazolt esetek
szám

Elhalálozások száma

267,077

30,596

Gyógyultak száma

Elvégzett tesztek
száma

86,177

6,030,812

Forrás: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
Ügyfélszolgálati elérhetőségek:

-

Romániai külügyminisztérium általános ügyfélszolgálata:
o http://www.mae.ro/node/51759
o Telefon: +4021.320.20.20
o COVID 19 vírussal kapcsolatos tájékoztató
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-
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INTÉZKEDÉSEK, ESEMÉNYEK, FONTOSABB HíREK
Az elmúlt 24 órában, az ország 7379 új esetet és 20 halálesetet
regisztrált.
A fizikai távolság már a tanév kezdete előtt sem lehetséges a metróban,
autóbuszokban, villamosokban és a Párizsi RER-ben. Így a vírus
keringésének korlátozása érdekében az RATP megerősítette
egészségügyi protokollját. Míg a lezárás után minden este csak a
buszokat tisztították virucid termékekkel, ez most minden metró-,
villamos- és RER-vonat esetében érvényes. Ugyanígy a folyosók, a
peronok, de az állomáscsarnokot is fertőtlenítik. Végül az RATP egy
olyan funkciót valósított meg alkalmazásában, amely lehetővé teszi a
felhasználók számára, hogy meghatározzák vonalaik forgalmának
mértékét annak érdekében, hogy segítsék a leginkább veszélyeztetett
személyeket az utazás adaptálásában.
Péntek reggeltől a francia fővárosban mindenhol arcmaszkot kell viselni
a koronavírus-fertőzések rohamának megfékezése érdekében - közölte
a rendőrség csütörtökön. Az intézkedés a Párizsban és annak
külvárosában található összes gyalogosra és kerékpárosra egyaránt
vonatkozik, amely három szomszédos megyét foglal magában, amelyek
Párizs körül a Petite Couronn belső gyűrűt képezik.
"Mindent megteszünk annak érdekében, hogy elkerüljük az újabb
zárolást, és különösen az országos zárolást" - mondta Emmanuel
Macron elnök pénteken korábban az újságíróknak. Hozzátette, hogy
veszélyes lenne bármilyen forgatókönyvet kizárni.
Az elmúlt 24 órában, az ország 3304 új esetet és 16 halálesetet
regisztrált.
A Covid-19 eseteinek a régióban történő újbóli felmerülése esetén a
maszk viselése mostantól kötelező lesz egész Marseille-ben, a bároknak
és éttermeknek pedig minden este Bouches-du-Rhône-ben délután 11
órakor kell bezárniuk.
Az Europe 1-en a Sanofi France elnöke jövő tavasszt említette a
koronavírus elleni oltás forgalomba hozás időpontját.
Szeptember 3-án mutatják be a régóta várt kormányzati ösztönző tervet,
amelynek 100 milliárd eurós keretét a francia gazdaság fellendítésére
szánják. A dátumot szerda reggel a miniszterelnök hivatalosan
bejelentette, aki továbbra is kevés információt szolgáltat e programról. A
miniszterelnök azt is kijelentette, hogy a részleges munkanélküliségi
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rendszer legalább november 1-jéig, bizonyos esetekben két évig
alkalmazandó. "Az iskolaigazgatók 450 euró kompenzációt kapnak az év
végén" - jelentette be Jean-Michel Blanquer, augusztus 26., szerda
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Az elmúlt 24 órában, az ország 4897 új esetet és 1 új halálesetet
regisztrált. A pozitív tesztek százaléka továbbra is kissé növekszik, 3,6% ra (szombaton 3,5%). A csoportos esetek 32 új fókuszát észlelték
(klaszterek), jelezte a Franciaországi Közegészségügyi.
Franciaország 2020. augusztus 24-én, hétfőn túllépte a 100 000 lakosra
jutó 60 covid-19 eset küszöbét, és lehetséges hogy a svájci
veszélyeztetett országok vörös listájára kerül.
Az elmúlt 24 órában, az ország 4771 új esetet és 12 új halálesetet
regisztrált. Egy ilyen számot soha nem értek el a tisztítás óta.
A területen 5 új klasztert azonosítottak a szerdához képest, és a teszt
pozitivitási aránya jelenleg a nemzeti talajban 3,3%, szemben az előző
nap 3,1% -kal.
Az egészségügyi miniszter áttekintette a franciaországi egészségügyi
helyzetet egy „kettős kiváltású” koronavírussal szemben, amely
elsősorban a legfiatalabbokat érinti, de súlyosan érinti az idősöket. "A
járvány nem elkerülhetetlen". Olivier Véran, aki a Covid-19 által
legkevésbé érintett francia megyében Lozère-ben utazott, emlékeztetőt
küldött a nyaraláshoz való visszatérés idején a vírussal szembeni helyes
viselkedésről. A miniszter szintén kizárta az általános lezárást, amely
ragaszkodik inkább az "intézkedések differenciálódásához és területi
jellegéhez". "Az egyéni intézkedéseket mindenütt és mindenkor
alkalmazni kell", figyelmeztette Olivier Véran augusztus 21-én. Az
egészségügyi miniszter jelezte, hogy a Covid-19 szennyeződések száma
40% -kal ugrott egy héten belül.
Az elmúlt 24 órában, az ország 2238 új esetet és 17 új halálesetet
regisztrált.
A gyermekorvosok azt kérik, hogy általánosítsák a csecsemők influenza
és gastroenteritis elleni oltását. Ezek az oltások lehetővé tennék, hogy ne
keverjük össze ezen betegségek tüneteit a Covid-19-rel. Nyílt levélben
hét gyermekgyógyászati társaság szintén hivatkozik egyértelmű
szabályok megállapítására az iskolák és óvodák bezárására, valamint a
kevésbé invazív szűrővizsgálatok kidolgozására.
Lyon, Pau és Toulouse központjában a maszk kötelezővé válik.
Az elmúlt 24 órában, az ország 493 új esetet és 19 új halálesetet
regisztrált, a Franciaországban kimutatott Covid-19 új pozitív eseteinek
száma az elmúlt 24 órában csökkent - jelentette be a Francia
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Közegészségügyi Ügynökség (SPF) de a kórházi és intenzív kezelésben
részesülő betegek száma azonban tovább növekedett.
Az Avignon évente több mint 150 000 látogatót vonz júliusban. De a
koronavírus kötelezi, ebben az évben nem történt meg, és a Provence
városnak alternatívákat kellett találnia, például történetmesélő túrák
szervezése a híres hídon. Az éttermek és különösen a szállodák küzdenek
a túlélésért.
A maszk viselése szeptember 1-jén kötelezővé válik a vállalkozásokban,
kivéve az egy személyes irodákat - jelentette ki Elisabeth Borne
munkaügyi miniszter augusztus 18-án, kedden a szociális partnerekkel
folytatott találkozón. Az alkalmazottaknak most mindenütt viselniük kell
maszkjukat. Ez vonatkozik a nyitott irodákra (open space) is. A maszk,
amely így személyi védőfelszereléssé válik, nem a munkavállaló
felelőssége. Ez a munkáltató felelőssége, eddig ez egy ajánlás volt. A
munkaügyi miniszter arra is ösztönözte a munkáltatókat, hogy
támogassák a távmunkát.
Az elmúlt 24 órában, az ország 3015 új esetet és 1 új halálesetet
regisztrált. A franciaországi hétvégére vonatkozó legfrissebb adatok azt
mutatják, hogy új mérföldkövet sikerült elérni a Covid-19 járvány
fellendülésében.
A kormány "augusztus végéig" módosítani akarja az egészségre
vonatkozó szabályokat a koronavírus visszaszorítása érdekében a
társaságokban, különösen "a maszk kötelező viselése" révén bizonyos
helyzetekben - jelezte Borne Élisabeth munkaügyi miniszter. Két héttel
a tanév kezdete előtt és a járvány folytatódásának közepette "augusztus
18-án bemutatjuk a szociális partnereknek az első fejleményeket,
amelyeket bevezetni javasolunk" - jelentette be a miniszter a Journal du
Dimanche-ban, hozzáadásával, hogy ezeket a határozatokat "kell
meghozni" az elkövetkező napokban, hogy az új szabályok augusztus
végére alkalmazandók legyenek ".
A Puy du Fou (Vendée) számára a Cinéscénie során 9000 néző
befogadására nyújtott mentességet nem mindenki üdvözölte. Október
végéig tilos az engedély, amely több mint 5000 ember gyűléseinél
adható meg. De a kulturális miniszter tagadja a Vendée park "minden
kiváltságát". Roselyne Bachelot augusztus 18-án, kedden fogadja a
kulturális világ szereplőit.
Franciaország 24 órán belül 17 új klasztert regisztrál a területén.
Összesen 263 klaszter vizsgálat alatt van Franciaországban.
Az elmúlt 24 órában, az ország 2669 új esetet és 17 új halálesetet
regisztrált.
A Covid-19 járvány megfigyelésére szolgáló mutatók Franciaországban
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"tovább romlanak" - figyelmezteti az Egészségügyi Főigazgatóság (DGS)
számos új megerősített esettel, amely "rendszeresen növekszik".
A francia kormány Párizst és a Bouches-du-Rhône térséget, a Földközitengeri Marseille környékén „vörös zónáknak” nyilvánította,
amelyeknek magas a koronavírus-fertőzés kockázata. A döntést
pénteken tették közzé az ország Hivatalos Lapjában, miután a
koronavírus-fertőzések az utóbbi két hétben hirtelen növekedtek. A
rendelet felhatalmazza a helyi hatóságokat a megfelelő intézkedések
meghozatalára, például az emberek és járművek szabad mozgásának
korlátozására, a tömegközlekedéshez és a légi közlekedéshez való
hozzáférés korlátozására, a középületekbe való belépés korlátozására és
egyes magas fertőzésveszélyes épületek bezárására.
A Covid-19 járvány megújulásával, Franciaországból utazók, akik az
Egyesült Királyságba érkeznek most tizennégy napig el kell
elszigetelniuk magukat. Az ők költségükre. A határozat szombattól
éjfélkor lép hatályba
Az elmúlt 24 órában, az ország 2524 új esetet és 17 új halálesetet
regisztrált. Május óta először az ország 24 órán belül több mint 2500
pozitív koronavírus-esetet regisztrált. Két szennyeződés egyenértékű
percenként. Noha ez a szám a nagyobb mértékű szűrés eredménye,
megerősíti a járvány második hulláma elméletét is.
A Covid-19 világjárvány miatt tizenhat új ország került a Franciaország
"vörös" listájára - nyilatkozta a Reuters hivatalos forrásból augusztus 12én, szerdán. Osztályozás, amely augusztus 17-től kötelezi az ezen
országokból származó francia utazókat PCR-teszt elvégzésére indulás
előtt vagy Franciaországba érkezésükkor. Az ország területén május óta
példátlan arányban növekszik a feltárt esetek száma. A Reuters szerint az
érintett országok: Maldív-szigetek, Kolumbia, Montenegró, Bolívia,
Koszovó, Dominikai Köztársaság, Argentína, Costa Rica, Chile, EgyenlítőiGuinea, Kirgizisztán, Bosznia és Hercegovina, Moldova, a Palesztin
Területek, Örményország és Mexikó.
A koronavírus-esetek számának növekedésével szembesülve, a Párizsi
Városháza fontolóra veszi az éttermi mecénások felkutatását a
koronavírus terjedésének korlátozása érdekében. A folyamat önkéntes
alapon fog történni.
Az elmúlt 24 órában, az ország 1397 új esetet és 14 új halálesetet
regisztrált.
A miniszterelnök felkérte a prefektusokat, hogy bővítsék a nyilvános
helyek számát, ahol maszkok szükségesek. Számos orvos szerint ez
szükséges döntés.
Olaszország jelenleg jó hallgató a koronavírus szempontjából, kivéve
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Európában, a tisztítás vagy az egyes országokat fenyegető második
hullám idején, például Franciaországban és Spanyolországban, ahol a
szennyezés növekszik.
Az elmúlt 24 órában, az ország 785 új esetet és 14 új halálesetet
regisztrált.
A nélkülözhetetlen védőelemeket, a vizsgálati kesztyűket egyre
nehezebb megtalálni a magánprofilok számára, olyan körülmények
között, ahol a Covid-19 járvány folytatása nem zárható ki.
Lyonban a közelmúltban megfigyelték a Covid-19 PCR-tesztjeinek
növekedését. A tesztek iránti igény logikusan felrobbant, mivel több
hétig visszatérítésre kerültek. A laboratóriumoknak alkalmazkodniuk
kellett ahhoz, hogy több embert fogadjanak.
A Covid-19 járvány továbbra is növekszik Franciaország területén, és az
egészségügyi szolgálatok naponta észlelnek új klasztereket.
Az elmúlt 24 órában, az ország 1604 új esetet és 7 új halálesetet
regisztrált.
Szombattól Marseille három ágazatában kötelező lesz a maszk viselése a
szabadban - jelentette be a prefektúra, ez a város legforgalmasabb
területeire vonatkozik.
A Nemzeti Oktatási, Ifjúsági és Sportminisztérium új egészségügyi
jegyzőkönyvet tett közzé a szeptemberi tanév kezdetére a koronavírus
elleni küzdelem érdekében. Ezt az új, július 9-én írt, az egészségügyi
hatóságok által jóváhagyott protokollt július 20-án küldték meg az
akadémiáknak. Ez biztosítja a "távolodási és keveredési szabályok"
enyhítését. A minisztérium azonban pontosítja, hogy "a meghozandó
intézkedéseknek figyelembe kell venniük az egyes iskolák vagy
intézmények sajátos körülményeit".
Az elmúlt 24 órában, az ország 1695 új esetet és 9 új halálesetet
regisztrált.
Az arcmaszk viselése kötelező lesz Párizson kívüli egyes területeken "a
jövő hét elején". A szövegnek meg kell határoznia azon kültéri helyek
listáját, amelyeket e kötelezettség érint.
A franciaországi Párizs-Charles-de-Gaulle repülőtér induláskor megkezdte
a kötelező teszteket azon 16 ország utasai számára, ahol a koronavírus
széles körben terjed. A napi Covid-19 esetek száma az országban tovább
növekszik.
Szeptemberétől több mint 5000 ember kulturális összejövetelei
(előadások, fesztiválok, koncertek stb.) kerülnek megrendezésre az
egészségügyi helyzet alakulásának függvényében, hangsúlyozta a
Kulturális Minisztériumot.
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Az elmúlt 24 órában, az ország 1039 új esetet és 2 új halálesetet
regisztrált.
A koronavírus járvány miatt a szeptemberi tanév kezdete "nem lesz
olyan, mint a tanév szokásos kezdete" - figyelmeztette Jean-François
Delfraissy, a Tudományos Tanács elnöke, augusztus 5-én, a France Interra. Elmondta azonban, hogy "a fiatal osztályok számára új tanév lesz,
kevésbé távol eső intézkedésekkel, mint május közepétől kezdve az
iskolák újraindítása és újbóli megnyitása". Azt mondta, hogy a tanév
kezdetére meghozandó intézkedéseket a Nemzeti Oktatás készíti elő, és
azok "a június 20-tól bevezetett intézkedések" hasonlítanak.
Az elmúlt 24 órában, az ország 556 új esetet és 22 új halálesetet
regisztrált.
A Beaupré Thérèse-Vandevannet tartózkodási helye Haubourdinban
(észak) ismét korlátozódik, miután tizenöt Covid-19 esetet fedeztek fel,
köztük öt az alkalmazottak körében.
A laboratóriumban, "hajtásban" vagy egy utazó buszon, a coronavírusszűrések száma növekszik Franciaországban miota a Covid-19 teszt
recept nélkül is elvégezhető és a társadalombiztosítás megtéríthető, a
betegek pelyhesednek.
A városok listája, amelyek kötelezővé teszik a maszkot szabadban,
egyre növekszik. Hivatkozhatunk Nizza, Bayonne vagy Lille egyes
ágazataira. Jean Castex miniszterelnök Lille-ben ment augusztus 3-án,
hétfőn az eszköz népszerűsítésére.
Az arcmaszkok kötelezőek, augusztus 3-án, hétfő óta, 69 Mayenne
településen. A vírus aktívan terjed a megyében, ahol az utóbbi napokban
számos fertőzési forrást fedeztek fel.
Az elmúlt 24 órában, az ország 1377 új esetet és 16 új halálesetet
regisztrált.
A StopCovidot, az állam okostelefon-alkalmazását az új koronavírus
elterjedésének leküzdésére, a franciák még tömegesen nem fogadták el:
kevesebb, mint 2,5 millió ember töltötte le a készüléket, amelyet június
elején elérhetővé volt. Ez lehetővé teszi, hogy okostelefonján értesítéssel
figyelmeztessen, ha túl sokáig haladt el egy olyan személynél, aki Covid19-nél betegnek nyilvánult, és az alkalmazással is felszerelt; ezt a
potenciális „kapcsolattartást” a felhasználó telefonján Bluetooth
hullámok segítségével rögzítik.
Maszk viselése kötelező a szabadtéri nyilvános helyeken? Ez most már
lehetséges. A prefektusok a koronavírus elterjedésének korlátozása
érdekében a maszk viselésének kötelezettségét kiterjeszthetik a
nyilvános helyekre is - jelentette ki Olivier Véran, az egészségügyi
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miniszter július 31-én, pénteken. Ez a döntés helyben hozható, a járvány
alakulásától függően az egyes területeken.
A maszk szabadban kötelezővé válik a Lille metropolisz egyes területein.
A maszkot különösen zöldövezetekben, gyalogos területeken és 20 km /
h sebességre korlátozott területeken helyezik el a Lille-i metropoliszban.
Az elmúlt 24 órában, az ország 1392 új esetet és 15 új halálesetet
regisztrált.
Jean Castex miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy 600 millió
eurós költségvetést szabadít fel a régiók beruházásának támogatására,
amelyek célja az egészségügy válság utáni gazdaságélénkítés.
Franciaországban a pozitív Covid-19 tesztek aránya növekszik, különösen
a fiatal felnőttek körében. Ezt a jelenséget elsősorban az országban a
tesztelési politika fejlődése magyarázza, amely inkább arra a populációra
összpontosít, amely kevésbé van a koronavírus kockázata.
A Covid-19 újjáéledésével a franciák kedvenc nyaralási pontjai úgy
döntöttek, hogy reagálnak. Néhány napon keresztül számos város, a
turisták tömeges érkezésével szembesülve, mindenféle bejelentést tett
közzé, például a tengerpart bezárását, ahol a kötelező maszk viselt.
Az elmúlt 24 órában, az ország 725 új esetet regisztrált.
Olivier Véran egészségügyi miniszter "maszk viselését javasolja"
szabadban, amikor "több ember található". Saint-Malo-ban a maszk
viselése kötelező lesz az intramural utcákon.
"500 000 a tesztek száma amelyeket jelenleg hetente hajtanak végre "mondta a kormány szóvivője, Gabriel Attal a kabinet ülése után.
Támogatás a válság által leginkább sújtott vállalatok számára a részleges
munkanélküliség kiterjesztésével, ez a kormány által bejelentett
intézkedés, a turizmus ágazat 2020 decemberéig élvezheti az eszköz
előnyeit.
Az elmúlt 24 órában, az ország 514 új esetet és 14 új halálesetet
regisztrált.
Brittany szembesül az utóbbi napokban a Covid-19 eseteinek erőteljes
növekedéséhez. A szennyeződés növekszik, különösen Finistère számos
ápolási otthonában, olyan mértékben, hogy a látogatásokra is
korlátozásokat vezettek be.
Az orrmintával végzett vizsgálatok teljes mértékben megtérülnek, és
tünetek vagy vény nélkül is elvégezhetők. Az ötlet a tünetmentes
betegek szűrése. De a laboratóriumok attól tartanak, hogy nem lesznek
képesek lépést tartani.
Az üzleti vállalkozások bezárásának vagy a létszámcsökkentés
elkerülésének érdekében, Emmanuel Macron által nyújtott megoldás a
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kollektív teljesítmény. Egyszerűen fogalmazva: vállalja, hogy kevesebbet
keres, hogy elkerülje a társadalmi tervet. "Amennyire csak lehetséges,
jobban részesítek olyan fizetéseket, amelyeket vállalunk, hogy
átmenetileg csökkentsük az elbocsátások helyett, mert néha évekbe telik
a munkahelyre való visszatérés" - magyarázta Macron elnök.
A morbihani Quiberonban a lakosságot felkérik, hogy haladéktalanul
masszív módon teszteljen. Április 27-én, hétfőn reggel a városháza
lábánál felállított szűrőközpont felébreszti a lakosok és az üdülők
figyelmét.
A tűzoltók, a mentők, az ápolói asszisztensek és az egészségügyi diákok
most felhatalmazottak arra, hogy mintákat vegyenek a Covid-19
vizsgálatára, hogy a személyzet hiányát a laboratóriumokban pótolják.
13 Covid-19 eseteket fedezték fel az ápolási otthonokban és Brestben,
elsősorban a személyzet szintjén. Általánosabban fogalmazva: az esetek
számának növekedése július 21. és július 27. között „továbbra is
korlátozott, de aggasztó”. A prefektus felhívja a létesítményekért felelős
személyeket, hogy tegyenek lépéseket a védőintézkedésekre.
Az elmúlt 24 órában, az ország 1062 új esetet és 10 új halálesetet
regisztrált.
A tizenhat „vörös” besorolású országok utazói, ahol a koronavírus
aktívan kering, a francia repülőterekre való érkezéskor szűrővizsgálatot
kell végezni - jelentette be a miniszterelnök, július 24-én. Az eszköz
augusztus 1-jéig "teljes mértékben működőképes" kell lennie - állítja Jean
Castex. Hasonló intézkedéseket kell végrehajtani a kikötőkben.
A maszk most kötelező a Mont-Saint-Michel utcáin 10 és 18 óra között,
Franciaország Bleu Cotentin számol be július 24-én, pénteken.
Önkormányzati rendeletet július 22-én, szerdán fogadtak el. Az
intézkedés szeptember 30-ig lesz hatályban.
Az elmúlt 24 órában, az ország 998 új esetet és 7 új halálesetet
regisztrált.
Eddig Ouessant-szigetet (Finistère) megkímélte a koronavírus. A múlt hét
végén azonban három lakos pozitív eredményt mutatott és most
elszigeteltek. A nyár közepén a lakosok tesztelésre kerülnek. Niortban
(Deux-Sèvres) hat fiatal nő, akik visszatértek a spanyolországi utazásból,
szintén pozitívnak bizonyultak. A párizsi kórházak főnöke szerint a Covid19 esetek száma "lassan növekszik", de "folyamatosan" Ile-de-Franceban.
A bírósági információkat számos haláleset után megnyitották a Belfort
territoire területén, Valdoie-ban, a La Rosemontoise ápolóházban.
Csütörtökön jelentette a France Bleu Belfort-Montbéliard jelentése. Az
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egyik lakos fia és az ápoló nővére áprilisban panaszt nyújtottak be e két,
Covid-19-vel fertőzött ember halála után. Összesen 30 lakos és egy
gondozó halt meg a koronavírusból tavaly áprilisban.
Az elmúlt 24 órában, az ország 584 új esetet és 13 új halálesetet
regisztrált.
A Lyon Saint-Exupéry üdvözli az első Covid 19 átvizsgáló központot,
amelyet egy repülőtérre telepítettek. A Lyon Saint-Exupéry-ben leszálló
utasoknak lehetősége lesz arra, hogy részesüljenek a Covidátvilágításból. A repülőtér átvizsgáló központ nyitott minden érkező és
induló utas számára, akik covid-19 tesztet kívánnak elvégezni.
A tesztelés a stratégia egyik pillérévé vált Franciaországban a Covid-19
járvány ellen. Egy olyan stratégia, amely megmutatja korlátait:
Franciaországban mindenhol zajlik a tesztek rohama, és az egészségügyi
központok túlterheltek.
Jean-François Fountaine, La Rochelle polgármestere kedden rendeletet
írt alá a holnap kezdődő napokon kötelezővé téve a maszk viselését a
város egyes területein. Úgy döntött, hogy vállalja a vezetést, hogy
elkerülje a városában a koronavírus-járvány visszatérését.
Július eleje óta Bretagne-ban nőtt a Covid-19 pozitív eseteinek száma,
hetente közel 100 esetben a Finistère-ben. Anne-Briac Bili, az ARS
vezérigazgatója szerint a 18-25 év közötti embereket érinti a leginkább,
mert nem tartják be az egészségügyi intézkedéseket.
A BFMTV-RMC vendége, kedden, a tudományos tanács elnöke, JeanFrançois Delfraissy becslése szerint a koronavírus második hulláma ősszel
lesz, ez volt a "valószínűbb" hipotézis a járvány következményeire. A
Covid-19 számadatok "aggasztók", és Franciaország "átválthat" olyan
helyzetben, mint Katalóniában, még akkor is, ha "egyik mutató sem
igazán piros" – figyelmeztette kedden Jean-François Delfraissy, a
franciaországi járvány áttekintése.
Az SNCF ezen a nyáron kísérletezik egy új eszközzel, amely a TGV-k
utasainak hőmérsékletét méri. Az új intézkedést önkéntes alapon hajtják
végre a Covid-19 világjárvány elleni küzdelem részeként. Az első
teszteket kedden, a párizsi Gare de Lyon-ban hajtják végre. A peronra
felszerelt öt terminál lehetővé teszi az utasok számára, hogy a vonatba
való felszállás előtt megmérjék a hőmérsékletet. A hőmérsékletet
érintkezés nélkül, hőkamera segítségével veszik fel.
Olivier Véran, az egészségügyi miniszter kijelentette, hogy "400 és 500
klaszter" van a francia koronavírussal kapcsolatban.
Olivier Véran egészségügyi miniszter szombaton kijelentette, hogy a
maszk viselésének kötelezettsége vonatkozik az üzletekben, a
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„lakosságot fogadó létesítményekben”, a „fedezett piacokon” vagy akár
a bankokban is. Azok számára, akik nem teljesítik a záró nyilvános
helyiségben maszk viselésére vonatkozó kötelezettséget, 135 euró
pénzbírságot szabhatnak ki.
A Grand Est hatóságai július 20-án, hétfőn felszólították a lakosságot,
hogy tartsák tiszteletben az egészségügyi intézkedéseket. Az utóbbi
napokban megfigyeltek egy bizonyos enyhülést és a Covid-19 esetek
számának növekedését a régióban, amely az egyik leginkább a járvány
által érintett.
Az elmúlt 24 órában, az ország 534 új esetet és 18 új halálesetet
regisztrált.
Az új mutatótérképek szerint Franciaországban számos régióban újra
kezd növekedni a vírus szaporodásának mértéke az Egészségügyi
Minisztérium adatai szerint a koronavírus-járványról. Bretagne-ban a
vírus ("R0") szaporodási rátája nagyon magas, 2,62. Ez azt jelenti, hogy
Bretagne-ban tíz Covid-19 beteg 26 másik embert fertőz meg.
A Lourdes-i kegyhelyei, Franciaország délnyugati részén, július 16-án,
csütörtökön rendezi világpremierjét. Reggel 7 óta ez a katolikus
intézmény virtuális zarándoklatot indít a hívek fogadására, akiknek a
Covid-19-i járvány miatt megtagadták a híres barlang látogatását.
Drasztikusan csökkent a telephely befogadóképessége az egészségügyi
biztonsági intézkedések és a fizikai távolság betartása érdekében.
A párizsi kórházi professzorok, Eric Caumes és Philippe Juvin sajnálatot
fejeztek ki a francia repülőterek Covid-19 ellenőrzéseinek
elégtelenségéről a külföldről visszatérő emberek körében, július 17-én,
miközben a járvány erős jeleket ad a második hullám megjelenéséről.
Az elmúlt napokban nőtt a vírusra pozitív esetek száma 927-el, és 91 új
halálesetet regisztrált.
Franciaország a jövő héttől kötelezővé teszi a nyilvános helyiségekben
a maszk viselését - mondta a kormány csütörtökön, mivel az ország új
koronavírus-esetekről számolt be. Jean Castex miniszterelnök a
szenátusban elmondta, hogy a maszkok, amelyek eddig a kollektív
szállítás során kötelezőek voltak, kötelezővé válnak minden olyan
nyilvános helyiségben. A hatóságok azt is elrendelték az embereknek,
hogy kezdjenek maszkot viselni a franciaországi Mayenne északnyugati
részének részein csütörtökön, miután az ott előforduló
koronavírusfertőzések növekedtek.
Nem hogy a vírus nem tűnt el, de visszanyer egy bizonyos lendületet.
Ezt a francia közegészségügyi járvány térképe a vírus szaporodási
rátájáról tanúsítja. Loire-Atlantique-ben egy Covid-19 beteg 1,5 embert
fertőz meg. Új-Akvitánia esetében az arány eléri az 1,32-et. Ile-de-
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France-ban egy beteg valamivel több személyt szennyezett, délen az
arány 1,24-re emelkedik. A helyzet Párizsban is romlik.
A Disneyland Párizs vidámparkja, Európa vezető magánturisztikai
célpontja, július 15-én, szerdán hivatalosan ismét megnyílt, a koronavírus
járvány miatt négy hónapos bezárást követően. Az egészségügyi
korlátozások kötelesek, a parkban megerősítették a higiéniai
intézkedéseket. Maszk viselése felnőttek és 11 éves kortól kötelező. A
látnivalókban az ülések üresek. Jelölés a talajon, Plexi védelem és
hidroalkoholos gél, a sorok szintén átalakultak.
A koronavírus miatt bekövetkező négy hónapos bezárást követően, és
bár az első két emeletet már június 25 óta a látogatók hozzáférhetik,
most az Eiffel-torony harmadik emelete nyilt meg szerdán a látogatóknak
és a turistáknak.
A Covid-19 járvány közepén, míg a tűzijátékok és a népszerû bálok
megszűntek, Emmanuel Macron számára ez a július 14-én példa nélküli
esemény volt, egy mini-felvonulással, amely a Concorde-ra korlátozódott
a fegyveres erők és az orvosok mobilizálásának tiszteletben tartása a
világjárvány ellen, majd egy interjúban bemutatta a gazdasági fellendülés
tervét. A kedden délben a televízióban adott interjúban az államfő
kijelentette, hogy a maszkot viselését kötelezővé tegye augusztus 1-jétől
a bezárt nyilvános helyeken, a második hullám kockázatainak
korlátozásának.
Egy francia tanulmány az első megerősíti a Covid-19 átvitelét egy beteg
anyától a születendő kisfiúig. A vírus a placentán keresztül terjedt és a
gyermeket születése előtt megfertőzte, a megállapítások szerint. Ennek
eredményeként a csecsemő a születése utáni napokban agyi gyulladást
szenvedett. Az orvosok szerint azóta jól gyógyult.
Az ország 288 új esetet és 18 új halálesetet regisztrált.
Annak ellenére, hogy a rendkívüli állapot július 10-ig befejeződött, a
Nemzetgyűlés jóváhagyta a törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi a
miniszterelnöknek, hogy majdnem 4 hónapig - 2020. október 30-ig
szabályozhatja vagy tilthatja az emberek és járművek mozgását vagy a
közlekedési eszközökhöz való hozzáférést
elrendelheti az ideiglenes bezárást, vagy szabályozhatja a nyilvánosság
számára nyitott egy vagy több kategória megnyitását
korlátozhatja vagy tilthatja a közutakon történő összejöveteleket,
valamint bármilyen jellegű találkozót (kivéve például a tüntetéseket)
terjessze ki a maszkok kötelező viselését a tömegközlekedésen
másrészt ezek a rendelkezések nem engedélyezik a szigorú elszigetelés
alkalmazását, azaz a ház elhagyásának tilalmával. Másrészt a vírus
keringésének ellenőrzésére irányuló lokális elszigetelést lehetne
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mérlegelni.
Még ma is a vírus terjedése Guyanában továbbra is aggodalomra ad
okot. Az egészségügyi hatóságokat teljes mértékben mozgósítják a
járvány terjedésének lelassításához, a klaszterek azonosításához és a
szennyeződés láncának a lehető leggyorsabb megszakításához. A nemzeti
terület többi részén az egészségügyi hatóságok különös figyelmet
fordítanak a lehetséges klaszterek megjelenésére, különös tekintettel a
magán-, családi vagy ünnepi összejövetelekre ezen a nyári időszakban,
különösen a nemzeti nap előestéjén.
A tűzijátékok és a bálok törlésre kerültek, korlátozott katonai
felvonulások zajlanak a legtöbb francia városban a járvány okozta
egészségügyi korlátozások miatt a július 14-i ünnepségek csökkennek.
7562 embert kórházba szállítottak COVID-19 fertőzés miatt, és 24 órán
belül 136 új befogadást jegyeztek fel. 496 beteg, akik a COVID-19 súlyos
formájában szenvednek, intenzív kezelésben részesülnek kórházban. 9 új
súlyos esetet engedtek intenzív kezelésre. Az ország 658 új esetet és 25
új halálesetet regisztrált.
Az egészségügyi helyzet 2020. július 11-én délelőtt ér véget, kivéve
Guyanában és Mayotte-ban, ahol a vírus továbbra is aktívan terjed. A
Covid-19 járvány kezelésére 2020. március 24-én lépett hatályba. Négy
hónapig helyébe egy átmeneti rendszer lép, amelyet a 2020. július 10én a Hivatalos Lapban közzétett, az egészségügyi vészhelyzetből kilépést
szabályozó törvény határoz meg.
Legfeljebb 5000 ember gyűlése ismét engedélyezett. A sport rajongói
stadionokat és versenypályákat látogathatnak meg. A diszkók
szeptemberig nem nyithatnak újra. A közúton történő gyűlést 10 főre
korlátozás (temetési szertartások vagy szállítás kivételével) megszűnik. A
kormány azt is pontosítja, hogy a folyami körutazások ismét
lehetségesek. Az egészségi állapotot kiváltó rendkívüli helyzet eltörli az
5000 eurót meghaladó társadalombiztosítási járulék alóli mentességet
vagy adómentességet. A hidroalkoholos gélek és oldatok, valamint az
egyszer használatos maszkok árkorlátját végül meghosszabbítják 2021.
január 10-ig,
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