Nyvald president & vaccination 4
Efter förra söndagens val fick Emmanuel Macron återigen franska folkets förtroende att leda
landet under 5 år. Han sa i sitt segertal att han kommer verka som hela folkets president.
Presidenten utser inom några dagar en ny premiärminister och ny regering.

I juni är det val till l’Assemblée Générale, den lagstiftande församlingen. Valkampanjerna har
redan startat och förlorarna i presidentvalet, Rassemblée Nationale lett av Marine Le Pen
och La France insoumise / socialisterna med ledaren Jean-Luc Mélenchon, har tagit upp
kampen mot Emmanuel Macron igen. Spännande nästan jämt...
Samtidigt vill Covid-19 inte riktigt släppa greppet och Frankrike har ett stort antal smittade.
Därför erbjuds nu den fjärde dosen vaccin till alla över 60 år. Det ska vara minst 6 månader
sedan du fick din tredje vaccindos eller sedan du var smittad av Covid-19 innan du får vaccinationen. Denna fjärde vaccindos är en rekommendation och påverkar inte ditt ”Pass sanitaire”. Den erbjuds då vaccinets effekt avtar med tiden och behöver fyllas på.
Du kan boka tid för vaccination hos din läkare, på apoteket eller på en vaccinationscentral.
En annan nyhet är att du, från och med den 1 april 2022, kan du få en medicinsk specialistbedömning utan lång väntetid. Bedömningen sker digitalt och bokas via din allmänläkare.

Inga virus hindrar dock årstidernas gång och det börjar kännas att sommaren är på väg på
riktigt… Då vill man vara utomhus mest hela tiden, så de närmaste Nimrosaktiviteterna är
några spännande vandringar i varierande miljöer.
Den första är en lätt vandring utanför Argelès-sur-Mer onsdagen den 4 maj, den andra i den
dramatiska naturen kring Gorges du Galamus torsdagen den 12 maj. Den tredje, torsdagen
den 19 maj, är en stadsvandring där vi lär känna den intressanta förstaden Moulin-à-Vent i
Perpignan. Inbjudan som vanligt via bloggen.
Hoppas ni är med och att vi ses då!

A très bientôt!
Nimros styrelse genom Lissie

