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Covid-19 maatregelen van kracht
Sluitingsuren voor de HORECA-sector 0.00 uur en 

voor de CASINOS-sector 1.00 uur

1.5 m
Minimo

Heeft u 
symptomen?

Isoleer jezelf en bel 
je huisarts om de 

test te doen

De handel zit weer op 100% (bioscopen,
massa's). Uitvaarten zijn toegestaan   voor
maximaal 75 personen (indien de ruimte
het toelaat). Supermarkten/Winkels: Max.
1 persoon per gezin met 1 winkelkar of
mand. Bedrijfseigenaren mogen hun
pagara op 31 december om 12.00
uur ontsteken; na 12.00 uur is niet toegestaan.

HANDEL

SPORT

Kan doorgaan zonder publiek. 

HORECA

• Maximaal 6 personen aan een 
restauranttafel, binnen en buiten.

• Bars en Rumshops maximaal 4 personen 
aan tafel, binnen en buiten.

• Sluitingstijden zijn om 00.00 uur en de 
casino's om 01.00 uur.

MUZIEK 
ENTERTAINMENT

• Alleen achtergrondmuziek is toegestaan 
  en max. 5 muzikanten op het podium.

• Dansen is niet toegestaan.

GEZICHTSMASKER

Het dragen van een mondkapje is verplicht 
in alle inrichtingen, ook in sportscholen en 
scholen.

Het nuttigen van alcohol op openbare 
eigendommen is de hele dag verboden; 
onder andere in de buitenkant van 
supermarkten, bars, restaurants en 
stranden.

ALCOHOLISCHE 
DRANKEN

• Er zijn maximaal 60 personen 
toegestaan   (indien de ruimte het 
toelaat).

• In alle nachtgelegenheden mogen alleen 
mensen zitten.

• Alleen achtergrondmuziek is toegestaan 
  en max. 5 muzikanten/personen op het 
podium.

• Dansen is helemaal niet toegestaan.

NACHTVESTIGINGEN

SAMENSCHOLINGS-
VERBOD

Maximaal 6 personen.

Bezoeken, feesten en bijeenkomsten thuis 
of elders zijn toegestaan   met een 
maximum van 60 personen binnen en 75 
buiten.

BEZOEKEN, FEESTEN EN 
SOCIALE VERGADERINGEN

GEBIEDSVERBOD

Verbod in openbare ruimtes: 
Parkeerplaatsen, stranden tussen 19.00 
uur en 5.00 uur.

REISREGELS UIT RISICOLANDEN:
• Niet-ingezeten reizigers afkomstig uit 

risicolanden dienen twee dagen voor het 
aan boord gaan van het vliegtuig getest 
te worden; aangezien de test niet meer 
kan worden gedaan op Aruba. Deze 
regel ging op 27 december  in.

BEWONERS:
• Het is niet aan te raden om naar landen 

met een hoog en zeer hoog risico te 
reizen.

• Zorg ervoor dat u volledig bent ingeënt 
voordat u op reis gaat.

• De mogelijkheid om de toets bij 
terugkomst in Aruba te doen blijft 
geldig.

• Doe de antigeentest of zelftest 3 dagen 
na aankomst op Aruba om er zeker van 
te zijn dat u niet besmet bent.

REIS


