Maatregelen die van Kracht zijn
Avondklok 23.00 uur tot 05.00 uur
BOODSCHAPPEN
DOEN
• 1 persoon per gezin.
• Supermarkten en doe-het-zelf-zaken
moeten hun klantenbestand beperken tot
50%, door 50% minder karren of manden te
gebruiken en één per persoon.
• Het wordt aangeraden om ook buiten een
masker te dragen in het geval dat een
afstand van 1,5 m niet kan worden
gehandhaafd.
• Sluitingstijd is 22.00 uur.

HORECA
• Aan een restauranttafel kunnen maximaal 4
personen (bover de 12 jaar) plaatsnemen.
• Dansen is verboden.
• Staan of zitten aan een bar is verboden.
• Het is verboden om in een restaurant te
staan, u moet zitten om bediend te worden.
• Sluitingstijd is 22.00 uur.

ALCOHOLISCHE
DRANKEN
Het drinken van alcohol op openbare plaatsen
zoals op het strand, op een parkeerplaats of
op een rif is verboden. Het is ook verboden
alcohol in uw bezit te hebben met de
bedoeling deze op een openbare plaats te
drinken.

SCHOOL
• Hygiënemaatregelen moeten strikter
worden toegepast.
• Ouders mogen niet op het schoolterrein zijn.
• Er mag geen fysiek contact zijn tussen
docenten en studenten.
• Alle leerlingen ouder dan 13 jaar moeten op
het schoolterrein een masker dragen.

SPORT
• Georganiseerde sporten voor deelnemers
van alle leeftijden zijn toegestaan. Er is geen
limiet aan het aantal coaches / trainers dat
aanwezig mag zijn, maar er mag geen
publiek zijn.
• Het sportevenement moet zijn aangesloten
bij ASU, COA of het moet zijn geregistreerd
bij IBiSA.
• De veregiging moet namen registreren van
van alle participante, coaches e trainers, de
registratie gegevens diened voor twee
weeken te worden bewaard.
• IBISA zal controleren.
• Bush League en contactsporten van alle
leeftijden zijn nog niet toegestaan.

• Sociale activiteiten (zoals het ontvangen van
gasten) thuis zijn verboden.
• Beperkte familiebezoeken en bezoeken van
verzorgers of doktoren zijn toegestaan.

• Verzamelen in openbare ruimtes zoals
parkeerplaatsen, het strand of op riffen is
verboden van 19.30 uur tot 05.00 uur.
• Het is niet toegestaan om tijdens de
avondklok op de riffen te zijn.
• Verzamelingsverbod: er kunnen niet meer
dan twee mensen samenkomen.
• Kamperen is niet toegelaten.
• “Drive By ”of “Drive Thru” vieringen zijn
toegestaan.

SPORTSCHOOL
Heropen volgens strenge protocollen.

MUZIKAAL
VERMAAK
Muzikaal entertainment is toegestaan met
slechts 1 muzikant. De muziek moet als
achtergrondmuziek dienen.

OP ZEE
BEGRAFENISSEN
Er mogen maximaal 10 personen tegelijk
een begrafenis binnenshuis bijwonen.

SOCIALE
BIJEENKOMST THUIS

GEBIEDS- EN
SAMENSCHOLINGVERBO
D/AGGLOMERATIE

BEJAARDENHUIZEN
Bejaardentehuizen moeten specifieke
voorzorgsmaatregelen nemen.

www.arubacovid19.org

Grote bijeenkomsten op boten en jachten zijn
verboden; niet meer dan 4 personen tegelijk.
Catamarans en charterboten mogen varen
met een maximale capaciteit van 50%.

VERGUNNINGEN
VOOR OPENBARE
ACTIVITEITEN
Vergunningen voor openbare activiteiten
gedurende deze periode worden niet verleend.

