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Inleiding 
In verband met het COVID-19 introduceert de Dienst Warenkeuring en Hygiëne (DWH) nieuwe 
preventieve maatregelen voor alle uitvaartplechtigheden. Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 17 
maart 2020 tot nader order.  

Protocol 
Alleen verwante familie kan helpen bij alle begrafenisplechtigheden van de overledenen. Dit omvat, 
condoleance-handelingen bij begrafenis /crematorium en afscheidsceremonie op de begraafplaats 
of van de as. 

Het volgende protocol wordt afgedwongen bij alle begrafenisceremonie:  

1. Mondmasker is verplicht. 
2. Geen condoleances thuis. 
3. Geen handen schudden, knuffelen of kussen. 
4. Niet meer dan 25 familie/vrienden/ kennissen in condoleanceruimte in het uitvaartcentrum of 

crematorium en minimaal 1,5 meter afstand te handhaven. 
5. Geen portie eten en drinken in uitvaartcentra of crematoria. 
6. Als u zich ziek voelt, attendeer dan geen begrafenis. 
7. Familieleden die in quarantaine of isolatie zitten mogen niet bij de begrafenisplechtigheden 

aanwezig zijn. 
 
Was uw handen regelmatig met water en zeep of gebruik handontsmettingsmiddel met 70% alcohol 
en zorg voor een gezond / evenwichtig dieet. Als u een van de symptomen van COVID-19 heeft (droge 
hoest, koorts, kortademigheid, keelpijn), neem contact op met uw huisarts. 

Indien moeder, vader, kinderen, broers of zussen van het overledene in quarantaine of isolatie zit 
kunnen deze voor een ontheffing van punt 7 aanvragen bij de DWH (telefonisch via 5224271, 
5224272 of per mail naar DWH@despa.gov.aw). Het voren genoemde moet in afstemming met het 
begrafeniswezen (The Olive Tree, Ad Patres, Aurora Funeral Home), familie, DWH en de DBZ. Het 
familielid dat in quarantaine of isolatie zit zal niet bij de begrafenisplechtigheden aanwezig zijn, maar 
zal op een eerdere afgesproken tijdstip in zijn enkel afscheid mogen nemen. Het begrafeniswezen is 
verantwoordelijk voor de nodige ontsmetting. Alsmede, is het de verantwoordelijkheid van de 
familieleden om door te geven aan de begrafeniswezen indien het overledene in quarantaine of 
isolatie zat.  
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