CURAÇAO VECHT TEGEN

Regering van Curaçao
CORONAVIRUS

De meest gestelde vragen in onze gemeenschap.

vitale beroepen en processen tijdens de Shelter in Place en de Avondklok – BLIJF THUIS
Uitgangspunt: BLIJF THUIS. Dit is geen normale situatie, dus blijf thuis.

Pagina 1 van 8

1. Kunnen bedrijven die computers of onderdelen van computers
verkopen, open blijven?
Nee. Ze blijven allemaal dicht, maar mocht een vitale organisatie als bijvoorbeeld het
ziekenhuis onderdelen nodig hebben, dan wordt dat mogelijk gemaakt.

2. Kan een eigenaar van een warenhuis/winkel het personeel dwingen
om te blijven werken?
Nee. Behalve supermarkten zijn deze winkels niet van vitaal belang.
Zelfs de doe-het-zelfzaken zijn nu gesloten. Ze mogen alleen iets verkopen als dat
belangrijk is voor een vitaal proces.

3. Werkgevers in de bouw eisen van hun werknemers dat ze aanwezig
zijn op hun werk. Kan dat?
Nee. Dat mag niet. De constructiesector is niet aangemerkt als belangrijk noch vitaal.
Indien er een vitale constructie noodzakelijk is, kan hiervoor uitzondering worden
gevraagd bij het bewuste ministerie.

4. Gaan activiteiten van de overheid als het keuren van auto’s gewoon
door?
Nee. Die activiteiten zijn niet aangemerkt als vitaal. Wanneer het weer mogelijk is zullen
mensen die in deze periode een afspraak hadden staan, alsnog opgeroepen worden.
Dit is een overgangsperiode. Auto’s die al langer niet gekeurd zijn, kunnen geen
gebruik maken van beroep op de overgangsperiode.

5. Kunnen bedrijven zoals de bandenservices, auto onderdelenverkoop
en garages hun diensten blijven aanbieden?
Dat kan, maar alleen als service aan vitale organisaties. Bandenservices en
sleepbedrijven kunnen hun diensten nog aanbieden aan de bevolking,
maar dat wordt wel gestructureerd.
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6. Moeten mensen die in de ‘offshore banking’ werken, dat nog op
kantoor doen?
Nee. Die mensen moeten vanuit huis werken, dergelijke bedrijven moeten voor hun
personeel de voorzieningen regelen om dat mogelijk te maken.

7. Ik ben mantelzorger voor enkele oudere mensen. Hoe kan ik dat
blijven doen?
Dat valt onder mantelzorg, de regel is dat 1 persoon toestemming krijgt om het huis te
verlaten om die zorg te geven.U kunt zich hiervoor registreren via www.soaw.mobi

8. Kunnen distributiebedrijven wel doorwerken en zo ja, hoe dan?
Ja dat kunnen ze, maar ze mogen alleen hun diensten aanbieden aan aangemerkte
vitale instanties en bedrijven, zoals supermarkten, minimarkets, toko’s en apotheken.
Vanwege COVID-19 zitten we in een buitengewone situatie, en daarom zullen ook
distributiebedrijven hun manier van werken moeten aanpassen, enkel gericht op het
bevoorraden van vitale organisaties dus.

9. Kunnen financiele dienstverleners als Money Gram en Western Union
open blijven?
Deze dienstverleners zijn essentieel, maar ze moeten hun dienstenpakket wel
aanpassen. Ze moeten zich richten op de meest essentiële diensten en social distancing
moet gegarandeerd worden. Uitgangspunt: ze moeten zich richten op het uitkeren en
ontvangen van geld.

10. Worden Podotherapeuten in de zorg aangemerkt als vitaal?*
Podotherapie is belangrijk maar is op dit moment niet vitaal. Dit geldt uiteraard wel
voor medische noodgevallen of essentiele zorg.
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11. Kunnen mensen hun afval voor verwerking naar de landfill bij Malpais
brengen?
Nee. Alleen Selikor mag dat doen. Dat geldt ook voor het opruimen van karkassen van
dode dieren.

12. Kunnen pakketdiensten en post normaal voortgang vinden?
Ja. Die services zijn aangemerkt als essentieel, maar ze moeten teruggebracht worden
tot het absoluut minimale en zich beperken tot bezorging.

13. Moeten landbouwers een vergunning aanvragen om met beplanting
bezig te zijn? En hoe gaan we om met de distributie van water? Hoe
werkt het als je in de veeteelt of in de visserij werkzaam bent?
Landbouwers en veetelers zijn aangemerkt als vitaal, en die kunnen daarom doorgaan
met hun werkzaamheden, mits ze een ontheffing aanvragen.

14. Kunnen bedrijven die beerputten legen ook een ontheffing
aanvragen?
Ja. Zij zijn aangemerkt als essentieel voor onze algemene gezondheid.

15. Kunnen bedrijven die services verlenen zoals onderhoud aan vitale
sectoren en processen, dat blijven doen?
Ja. Maar alleen op oproepbasis.

16. Kunnen noodzakelijke verbouwingen ter voorkoming van vandalisme
gewoon doorgaan?
Ja. Maar alleen op oproepbasis en alleen ten behoeve van vitale processen.

17. Kunnen transportbedrijven die werken voor vitale en essentiele
sectoren, dat gewoon blijven doen?
Ja. Dat kan gewoon blijven plaatsvinden.
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18. Wanneer mag je boodschappen gaan doen of eten gaan halen, en
wie mag dat doen?
Geen enkel restaurant is geopend. Maar voor supermarkten, minimarkets en botika’s
geldt dat 1 persoon de deur uit mag om boodschappen te doen. Dat mag vanaf
2 april ook alleen maar op de dagen waarop de persoon volgens de letter op diens
nummerplaat mag rijden op de openbare weg. Elke supermarkt, minimarket, toko,
bakkerij of drogisterij moet om zeven uur ’s avonds de deuren sluiten.

19. Hoe gaan we om met het aanvragen of ophalen van medicijnen bij
een drogisterij?
Dat kan gewoon plaatsvinden, maar hou rekening met de ‘social distance’ van twee
meter.

20. Kan medische dienstverlening en hygienische dienstverlening gewoon
doorgaan? Bijvoorbeeld het werk van dermatologen, tandartsen en
fysiotherapeuten?
Nee, die diensten zijn niet aangemerkt als vitaal, tenzij er een acute medische noodzaak
is.

21. Kunnen bedrijven die boodschappen vanuit de supermarkt leveren
dat gewoon blijven doen?
Alleen boodschappen kunnen geleverd worden, het bezorgen van eten is niet
toegestaan. Mantelzorgers die eten leveren aan vitale organisaties, ouderen of zieke
mensen mogen dat wel doen omdat dat essentieel is. Dit laatste kan alleen tussen 6 en
8 in de ochtend en tussen 6 en 8 in de avond.

22. Krijgen medewerkers van internaten of bejaardenhuizen een
ontheffing?
Ja. Deze medewerkers krijgen een ontheffing want hun werkplek is aangemerkt als
vitaal. Elke organisatie moet een aanvraag doen voor haar medewerkers.
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23. Krijgen schoonmaakbedrijven en hun medewerkers een ontheffing,
zodat ze bij hun werk kunnen komen?
Ja, maar alleen diegenen die diensten verlenen aan vitale organisaties.
En die organisaties moeten een vergunning aanvragen.

24. Zijn medewerkers die de inventaris moeten opmaken voor de
HORECA aangemerkt als vitaal?
Nee. Dat is op dit moment niet aangemerkt als vitaal.

25. Kan een wasserette een ontheffing krijgen?
Ja. Maar alleen wanneer ze diensten verlenen aan vitale instanties. De ontheffing geldt
dus niet voor dienstverlening aan het algemene publiek.

26. Mogen religieuze organisaties voedsel verstrekken aan kansarme
mensen? En zoja, hoe kun je een ontheffing aanvragen?
Ja. Maar dat kan alleen wanneer de regels van SOAW worden gevolgd.

27. Kunnen meubelbedrijven eerder bestelde meubels bezorgen?
Nee, dit kan niet.

28. Kunnen bedrijven die speciale apparatuur verkopen, zoals accu’s of
andere onderdelen voor medische apparatuur, dat gewoon blijven
doen?
Op het moment dat vitale organisaties de diensten nodig hebben, dan wordt er contact
opgenomen en zal er geregeld worden dat ze de straat op kunnen.

29. Kunnen oogartsen een ontheffing krijgen? En hoe zit dat met
opticiens?
Nee. Voor beide geldt dat ze niet geopend zijn voor het publiek.
Alleen voor noodgevallen en vitale zaken.
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30. Kunnen bedrijven die zwembaden schoonmaken en onderhouden
een ontheffing krijgen?
Nee. De eigenaars van zwembaden zullen zelf het onderhoud moeten doen.
Mensen die niet weten hoe dat moet, kunnen contact opnemen met de G&GZ

31. Kan een groente- en fruithandel gewoon openblijven, net als
supermarkten?
Ja. Een groente- en fruithandel valt onder de categorie ‘Toko’. Alle regels die gelden
voor supermarkten, minimarkets en toko’s, gelden ook voor hen.

32. De werkgever roept zijn werknemers voor een spoedvergadering op.
Kan dat?
Nee. Alleen digitale vergaderingen zijn mogelijk.

33. Kunnen bedrijven die zorgen voor het wassen van en de zorg voor
huisdieren dit aan huis blijven doen?
Nee. Dat kan niet thuis en ook nergens anders. Dierenartsen mogen wel blijven werken,
maar alleen in noodgevallen. De veeteelt is wel aangemerkt als essentieel, die kunnen
dus wel de noodzakelijke vergunningen aanvragen.

34. Kunnen drankenhandels bestellingen aan huis leveren of verkopen in
de winkel aan volwassenen?
Nee. Mocht een drankenhandel bestellingen krijgen van supermarkten, dan kan daar

wel bezorgd worden.

35. Kunnen vissers in de ochtend de zee op en dan ’s middags
terugkeren?
Ja. Maar dat geldt alleen voor degenen die officieel geregistreerd staan.
De Kustwacht zal dit controleren met lijsten, het verlaten van de territoriale wateren is
sowieso niet toegestaan.
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36. Ik heb een winkel op het gebied van gezondheid en ik verkoop
alternatieve supplementen, kan ik gewoon open blijven?
Nee. Alleen drogisterijen en supermarkten mogen deze diensten aanbieden.

37. Mogen kinderen bij anderen mensen lessen volgen, omdat ze thuis
geen internet hebben?
Nee. Alle kinderen moeten thuis blijven. Als daar geen internet is, dan moeten ze

via andere methodes les krijgen. De overheid doet al het mogelijke om dit proces te
faciliteren.

38. Ik doe administratief werk bij een zorginstelling, moet ik naar mijn
werk blijven gaan?
Die verplichting is er alleen als je functie essentieel is om de zorg te kunnen verlenen.

39. Kunnen supermarkten boodschappen thuis bezorgen?
Alleen supermarkten mogen bezorging doen. Betalingen met cash geld zijn niet
toegestaan en moeten dus plaatsvinden via online banking of met een swipe apparaat.
Hou er rekening mee dat het swipe apparaat voor en na elke betaling verplicht
gereinigd moet worden.

40. Blijft CPS, die verantwoordelijk zijn voor de containerterminal,
gewoon open?
Ja. Zij blijven diensten verlenen zodat de distributie van producten door kan gaan.
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41. Kunnen bedrijven die bakkersbenodigdheden voor bakkerijen
verkopen, gewoon open blijven?
Ja. Die bedrijven kunnen hun diensten blijven leveren aan supermarkten en bakkerijen
die brood bakken en daarvoor bloem nodig hebben. Hiervoor geldt wel dat iedereen
zich aan de hygienische voorschriften moet houden, social distancing moet aanhouden
en diensten alleen tot het minimaal noodzakelijke moet beperken.

42. Hoe gaan we het beste om met ouderschaps- en voogdijregelingen?
Het uitgangspunt is dat kinderen zich zo min mogelijk op straat moeten zijn, dus het
advies is dat het kind de ene week bij de moeder is en de andere week bij de vader.
De beslissing hierover ligt natuurlijk bij de ouders zelf.
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