MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
INTERNATIONAL BUSINESS EN INTERNATIONALE SAMENWERKING

Regels en Procedures met betrekking tot
Repatriatievluchten uit Amsterdam, Nederland
Paramaribo, 09 oktober 2020

In navolging van de aangekondigde verscherpte maatregelen door de Regering van de
Republiek Suriname, in het kader van het inreizen via het Koninkrijk der Nederlanden
naar de Republiek Suriname, zijn de volgende maatregelen van kracht:

I.

Voor Suriname geldt een inreisverbod als gevolg van de gesloten landsgrenzen,
wat inhoudt dat slechts uitzonderingsgroepen een aanvraag kunnen doen bij
de bevoegde Surinaamse autoriteiten om toegelaten te worden tot het
Surinaams grondgebied.

II.

De volgende personen worden gerekend tot de uitzonderingsgroepen:
a. Personen in het bezit van een Surinaams paspoort en vreemdelingen met
een geldige Surinaamse verblijfsvergunning of vreemdelingen met een
geldige PSA kaart.
b. Personen van Surinaamse Origine die wensen af te reizen i.v.m. een
overlijdensgeval van een 1e – of 2e graadsfamilielid. Het overleggen van een
overlijdensakte en een bewijsstuk waaruit de familierelatie met de
overledene blijkt is hierbij noodzakelijk.
c. Personen van Surinaamse Origine die wensen af te reizen i.v.m. ernstige
ziekte van een 1e – of 2e graadsfamilielid. Het overleggen van een verklaring
van een medische specialist en een bewijsstuk waaruit de familierelatie
met de overledene blijkt, is hierbij noodzakelijk.
d. Personen die noodzakelijkerwijs naar Suriname moeten afreizen i.v.m. het
dienen van het algemeen belang (essentiële beroepsgroepen).
e. Personen die vallen onder de bovenstaande uitzonderingsgevallen kunnen
een verzoek richten binnen 10 werkdagen vóór de streef afreisdatum via
het emailadres: conza@gov.sr
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III.

Vanaf 12 oktober 2020 worden tot nader orde alleen repatrianten
toegelaten.

Ter voorkoming van de verdere verspreiding van COVID-19, evenals het
garanderen van de gezondheid van alle passagiers en de Surinaamse
gemeenschap, gelden de volgende voorwaarden om Suriname binnen te
komen:
a. Het overleggen van een negatieve RT-PCR test resultaat niet ouder dan 7248 uur. Voor kinderen jonger dan 12 jaar is de test niet nodig.
b. Het overleggen van een medische verzekering met daarin opgenomen een
COVID-19 kostendekking.
c. Personen die geen medische verzekering met daarin opgenomen een
COVID-19 kostendekking kunnen overleggen, worden aansprakelijk
gesteld voor alle medische kosten die gepaard gaan met een eventuele
COVID-19 besmetting. Een verklaring zal in dit kader moeten worden
ondertekend.
d. Personen die afreizen naar Suriname zullen verplicht in quarantaine
worden geplaatst voor een periode van 10 dagen onder supervisie van het
NCCR en BOG. De kosten voor de quarantaine (hotel) komen volledig voor
rekening van de passagier.
e. Passagiers zullen bij het inchecken, de quarantaine (hotel) reservering
moeten overleggen.
IV.

Diplomaten en personen uit essentiële beroepsgroepen worden in de
gelegenheid gesteld 10 dagen in thuisquarantaine te gaan volgens de
instructies van het BOG, de gestelde voorwaarde onder punt III a is ook van
toepassing op deze groep.

V.

Ingaande 12 oktober 2020 zal wekelijks 1 vlucht van en naar Nederland
worden uitgevoerd.

Aangehecht treft u aan een overzicht van de quarantaine locaties.
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