Welkom terug

We kunnen niet wachten om je weer te mogen ontvangen. We hebben een aantal
maatregelen getroffen voor onze bevolking en bezoekers om ervoor te zorgen dat
Curaçao een veilige plek is waar je kan ontspannen en even tot jezelf kan komen.

1. THUIS
Graag invullen voor vertrek op dicardcuracao.com
en geprint meenemen op reis:
 Digital Immigration Card
 P
assenger Locator Card, max. 48 uur
voor vertrek
 U
ploaden van een verklaring van een negatief
COVID-19 PCR-testresultaat, genomen
	max. 72 uur voor vertrek

4. TRANSPORT
 Pendelbussen worden volgens strikte
protocollen schoongemaakt
 Gasten dienen een mondkapje te dragen
 Gasten krijgen een stoel toegewezen
 E
r kan alleen gebruikgemaakt worden van
officiële taxi's
 V
oor huurauto's gelden de protocollen van
de verhuurbedrijven

2. VOOR AANKOMST
 A
lle accommodaties en toeristische
voorzieningen volgen het 'A Dushi Stay,
the Healthy Way' protocol
 A
lle medewerkers hebben een
COVID-19 training gedaan

3. OP CURAÇAO
INTERNATIONAL AIRPORT
 L
ooproutes zijn zo ingericht dat er overal
2 meter afstand gehouden kan worden
 Reizigers dienen een mondkapje te dragen
 Er wordt extra vaak en intensief schoongemaakt
 Alle inkomende reizigers ondergaan een
gezondheidscheck

5. BIJ JOUW ACCOMMODATIE OF TOERISTISCHE VOORZIENING
 A
lle accommodaties en toeristische voorzieningen volgen het 'A Dushi Stay, the Healthy Way' protocol
 A
ccommodaties en toeristische voorzieningen kunnen ook eigen maatregelen treffen. Deze protocollen
zijn dan beschikbaar voor gasten
 G
asten dienen mogelijk te reserveren voor restaurants en andere faciliteiten om drukte te voorkomen
 Er wordt extra vaak en intensief schoongemaakt
 A
ls er geen afstand gehouden kan worden dienen gasten een mondkapje te dragen
 G
asten wordt verzocht om de aanbevelingen voor hygiëne te volgen en gebruik te maken van de
handwasstations of desinfecterend middel
 Er dient altijd 2 meter afstand in acht gehouden te worden
 De lokale regels gelden ook voor bezoekers

BELEEF HET ZELF
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP CURACAO.COM

