Reisen min til Frankrike under covid
Mange lurer på hvordan det er å reise til Frankrike i disse tider. Wenche Vinka
Bautz reiste fra Oslo for et par uker siden og har sendt oss sin reiserapport, på
oppfordring. (Vi skylder å minne om at UDs reiseråd om ikke å dra til bl.a.
Frankrike, står fast, foreløpig til 15. april. Hvis du likevel drar, sjekk forsikringene
dine. Eventuelt om betalingskortenes forsikring gjelder koronarelaterte
hendelse/avbestillinger).

Her er Wenches reise:
«Jeg dro fredag kl 17:20 med Air France fra Oslo til Nice med mellomlanding i
Paris. Tenkte det var lurt å mellomlande i samme land man skal til, i disse covidtider, da forskjellige land opererer med forskjellige covid-regler. Amsterdam krever
en hurtigtest tatt umiddelbart før turen.
Air France gir god informasjon på nettsiden sin, med link til offentlig informasjon.
Reglene som gjelder i dag, gjelder nødvendigvis ikke i morgen. PCR-test (på
engelsk eller fransk) er påkrevd, Ikke eldre enn 72 timer. Denne kjenner de fleste
til nå, og den kan tas forskjellige steder som for eksempel private klinikker Lege1,
Volvat, Aleris etc.
Jeg ringte testkontoret som mente at det holdt med testing 2 dager før avreise. Da
jeg kom dit, mente de dette var i seneste laget å ta testen, da det kan ta 48 timer
før man får resultatet. Man bør ta den i god tid på forhånd for å rekke å få
resultatet, men ikke for tidlig, da risikerer man at den ikke er gyldig, i tilfelle
forsinkelser. Testen skal ikke være eldre enn 72 timer før man går ombord i flyet
som bringer deg til Frankrike. Jeg tenker 55-60 timer før flyet skal lette, burde
være perfekt.
Jeg fikk beskjed om å hente denne testen i papirform, signert på legekontoret. Og
altså på engelsk.
Jeg viste fram testen da jeg sjekket inn på Oslo lufthavn, og da jeg ankom Nice.
Sammen med pass. Ombord i flyet fra Oslo til Nice, måtte vi også fylle ut et
skjema med kontaktinformasjon, som skulle leveres i flyet. På den offentlige siden
lå det også et egenerklæringsskjema på fransk som jeg fylte ut (ingen etterspurte
dette på turen).

ALT tar lenger tid, selv om det er færre reisende på flyplassene. Jeg rakk alt,
heldigvis.
Flyet fra Oslo til Nice var forsinket. Antagelig på grunn av alt koronaen fører med
seg. Da vi kom til Paris, ventet flyet til Nice på oss. Reisende til Nice rakk flyet,
men koffertene rakk ikke flyet. Jeg hadde heldigvis tenkt både på toalettsaker og
ekstra skift i håndbagasjen. Koffertene kom, til opplysning, to dager etter. Jeg kan
også nevne at begge flyene var fulle. De som ikke hadde riktig munnbind ble
snakket til. Jeg tror de fikk utlevert riktig munnbind på flyet, men ikke regn med
det. Kjøp godkjente munnbind på apoteket før du reiser. Utstyr deg med flere, da
engangsmunnbindene skal skiftes ut etter 4 timer.
Reisen opplevdes litt mer strevsom og stressende enn før, MEN så deilig å ha
kommet ned til lyset og varmen!! Det var verdt hver eneste ekstra kalori som jeg
brukte før og under reisen.
Og husk: Pass på at du ikke havner i karantene før du drar. Tre ganger i løpet av
10 dager før jeg dro kunne jeg risikert å komme i karantene hvis jeg ikke hadde
vært veldig forsiktig. Det betyr at 10-14 dager før man reiser, bør man ikke treffe
noen. Havner man i karantene, kan man miste alt og risikere både nye billetter,
nye tester, nye bekymringer. God tur!»
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