Beste,
Ingaande Maandag 23 November 2020 heeft u geen toestemming meer nodig van Buitenlandse zaken
afdeling consulaire zaken om af te reizen naar Suriname.
U mag gewoon naar uw reisbureau/ vliegmaatschappij om een ticket te boeken op de geplande
vluchtdata.
U kunt of in Hotelquarantaine of in thuisquarantaine gaan voor 10 dagen. Op 11e dag exit screening.
Indien hotelquarantaine, Zie bijlage voor de beschikbare Shata accommodaties.
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor thuisquarantaine:
1. Diplomaten, artsen, medisch personeel
2. Reizigers met ernstige medische indicaties (ziektes en/of recente operaties).
3. 70 plussers
4. Minderjarigen die alleen reizen (tot 18 jaar)
Indien u niet in aanmerking komt voor thuisquarantaine, moet u een hotelboeking doen voor 10 dagen.
Indien u in aanmerking denkt te komen voor thuisquarantaine, dient u een verzoek te richten naar
quarantainehotel@gmail.com
1. Graag hierbij de redenen aangeven, met de nodige stukken als bewijs (bijv. Een dokter's)
verklaring.
2. Hoeveel mensen reizen mee? (Naam en geboortedatum)
3. Afreisdatum?
4. Adres woonplaats, liefs leegstaande woning
5. Een Garansteller: naam, tel nummer, functie
(Voorwaarden om iemand als garantsteller aan te geven: Personen die 40+ zijn,
geüniformeerden, bedrijven en organisaties. Bij twijfel overleggen we).
De garantsteller dient zich ervan bewust te zijn dat hij/zij mede-aansprakelijk zal worden gesteld,
indien de reiziger zich niet aan de regels houdt.
De garantsteller moet een verklaring op het BOG afd Epidemiologie invullen aan de Rode
Kruislaan #22 tussen 9u am- 13u pm, die officieël aangeeft dat de reiziger toestemming heeft
voor thuisquarantaine.

De geldende voorwaarden voor bezoekers blijven ongewijzigd. Passagiers dienen voor toelating op de
vluchten te overleggen:
1. Een negatieve RT PCR- test van niet ouder dan 72 - 120 uur) (LET WEL: geen GGD test resultaten
voor passagiers uit Nederland, geen quick- test resultaten of antibody testresultaten). Positieve
ELISA testresultaten , voor degenen die al positief zijn geweest, niet ouder dan 6 maanden
2. Een bevestigde accommodatie boeking (geen reservering) van minimaal 10 dagen bij een
geregistreerd SHATA- hotel of accommodatie.

Voor thuisquarantaine geldt de schriftelijke toestemming van het Ministerie van Volksgezondheid. Na de
verkregen toestemming zal de reiziger een bewakingsbedrijf moeten benaderen voor de (lijfelijke)
bewaking op het quarantaineadres. De kosten zijn volledig voor de reiziger.
3. Voor niet ingezetenen geldt dat deze een reisverzekering met COVID-19 dekking hebben en
overleggen.
Bezoek aan een rouwdienst of ziekenhuis bezoek is mogelijk is de quarantaine periode. Bij aankomst moet
de reiziger contact opnemen met het NCCR, op het nummer 144 of 426416, voor eventuele rouwdienst
of ziekenhuis bezoek.
Het transport van de luchthaven
1. Bij quarantaine in een SHATA accommodatie zal dat verzorgd worden door de SHATA
accommodatie. Kosten zijn voor de reiziger.
2. In geval van thuisquarantaine kan de reiziger alleen opgehaald worden door een bij
Luchthavenbeheer geregistreerde taxibedrijf. Kosten voor rekening van de reiziger.

Namens BOG team quarantaine.

