
Veilig op reis naar hetOne happy island

• Een gezondheidsscreening voor alle bezoekers die voor vertrek een 
  negatief PCR-testresultaat aan hun online Ed-card hebben 
  toegevoegd 
  Indien er geen symptomen zijn kun je aan je vakantie beginnen

• Bezoekers die vooraf geen negatief PCR-testresultaat hebben 
  aangetoond worden getest  
  Bezoekers moeten in quarantaine hun testresultaat afwachten 

• Het dragen van mondkapjes bij aankomst op de luchthaven tot en 
  met de aankomst bij de accommodatie is verplicht

Deze informatie is naar goedvinden van de Arubaanse overheid aan verandering onderhevig. 
Kijk met regelmaat op Aruba.com voor de meest recente informatie. 

ARUBA TOURISM
AUTHORITYGENIET VAN JE VAKANTIE OP HET One happy island

• Vul de immigratiekaart (Embarkation/ Disembarkation (ED) Card) in om 
  via edcardaruba.aw je toegangsbewijs voor Aruba te bemachtigen 
• Voeg een gecertificeerd negatief PCR-testresultaat aan het online ED-card 
  proces toe of betaal vooraf om op het vliegveld van Aruba de test te ondergaan 
• Koop de Aruba Bezoekersverzekering aan als onderdeel van het ED-card 
  onlineproces 
  Kijk voor meer informatie op arubavisitorsinsurance.com (en klik vervolgens 
  op de button met de NL-vlag)
• Download de Aruba Health App via aruba.com/nl/aruba-health-app

Bezoekers zijn verplicht om een goedgekeurde ED-card te laten zien bij het 
instappen

VOOR JE OP REIS GAAT

TIJDENS JE VERBLIJF OP HET ONE HAPPY ISLAND

Bij aankomst

1.5 MTSIndien je symptomen hebt, 
dien je direct het 
hotel/vertegenwoordiger 
van je accommodatie 
te infomeren en naar 
je kamer te gaan

Houd waar mogelijk 
altijd 1,5 meter 
afstand 

Bedek je 
mond 
wanneer je 
hoest of niest 

Was je handen grondig 
en veelvuldig met zeep 
en gebruik een 
desinfecterende handgel 
waarvan minstens 70% 
uit alcohol bestaat 

Hoewel het dragen van mondkapjes op Aruba niet verplicht is, raden wij bezoekers wel aan om altijd een mondkapje 
mee te nemen voor het geval men in een situatie terechtkomt waar social distancing lastig is

• De Arubaanse overheid stelt het dragen van mondkapjes 
  tijdens de vlucht naar Aruba verplicht.

TIJDENS DE VLUCHT


