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Besluit van 11 november 2020, no 906/GEZ, houdende aanvullende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 voor het grondgebied van St.
Eustatius (Noodverordening COVID-19 Sint Eustatius 11 november 2020)
De Regeringscommissaris van St. Eustatius, krachtens artikel 6, Wet herstel voorzieningen St. Eustatius
handelende in plaats van de gezaghebber,
gelet op artikel 179 van de Wet openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba en de Wet publieke
gezondheid;
Overwegende:
dat op grond van de Wet publieke gezondheid het van belang is om de veiligheid en gezondheid
van de gemeenschap te waarborgen en de Regeringscommissaris van St. Eustatius op basis van
de wet voornoemd zorg draagt voor de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorende tot de groep A-infectieziektes;
- dat het aantal besmette personen nul is en de situatie minder zorgwekkend is;
Besluit de volgende algemeen verbindende voorschriften ter handhaving van de openbare orde vast
te stellen:
Artikel 1 Werkingssfeer
Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van St. Eustatius.
Artikel 2 Begrippen
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
- contactberoepen: beroepen waarbij het niet mogelijk is ten minste 1,5 meter afstand te houden tot
de klant of patiënt;
- eet- en drinkgelegenheden: inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd, met uitzondering van inrichtingen in bedrijven die niet voor het publiek toegankelijk zijn (bedrijfskantines en bedrijfscatering) en inrichtingen in hotels ten behoeve van de hotelgasten;
- evenement: alle voor het publiek toegankelijke of voor het publiek openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in de Algemene Plaatselijke verordening, alsmede samenkomsten in besloten sfeer, niet vallende onder de gezamenlijke huishouding, gelijktijdig samenkomen in gebouwen
die openstaan voor het publiek alsmede in gebouwen die niet openstaan voor publiek, inclusief de
daarbij behorende erven alsmede in de open lucht of openbare ruimte;
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gezamenlijke huishouding: de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, geregistreerde partner
of andere levensgezel en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op één adres woonachtig
zijn;
ingezetenen: burgers met een geldige verblijfstitel met St.Eustatius als vast woon- en verblijfplaats
en die ook als zodanig ingeschreven staan bij burgerzaken;
kinderopvang: voor- en naschoolse kinderopvang als bedoeld in de Basis Eilandsverordening kinderopvang St.Eustatius;
onderwijsinstelling: school, instelling of exameninstelling, als bedoeld in de Wet Primair onderwijs
BES, Wet voortgezet onderwijs BES, Wet sociale kanstrajecten jongeren BES, daaronder begrepen
een niet bekostigde instelling;
publieke ruimte: openbare ruimte en voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende
erven;
samenkomsten: openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 176 van de Wet
openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba, samenkomsten in voor het publiek openstaande
gebouwen en daarbij behorende erven, alsmede in vaartuigen, en samenkomsten buiten de publieke
ruimte;
sport- en fitnessgelegenheden: sportaccommodaties en sportinrichtingen, waaronder zwembaden,
sporthallen en sportvelden;
stervensfase: de periode waarin naar verwachting van de behandelend arts de in de instelling of
woonvorm in de ouderenzorg verblijvende persoon op betrekkelijk korte termijn, dat wil zeggen binnen één tot twee weken, zal overlijden;
zorg: zorg of dienst waarvan de bewoners van een instelling of woonvorm in de ouderenzorg gebruik
maken die met het oog op de gezondheid van de bewoners redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld;
zorginstelling: instelling die zorg als bedoeld in artikel 1, lid k, van de Wet zorginstellingen BES verleent;

Artikel 3 Samenkomsten en evenementen
1. Het is verboden om samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren dan wel te laten
ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen, waar meer dan 100 personen gelijktijdig samenkomen.
2. Het is verboden om evenementen te (laten) plaatsvinden, te (laten) organiseren dan wel te (laten)
ontstaan, dan wel aan dergelijke evenementen deel te nemen, waar meer dan 100 personen gelijktijdig zullen samenkomen.
3. Het verbod in de leden 1 en 2 is niet van toepassing op de volgende samenkomsten:
a. wettelijk verplichte samenkomsten, zoals vergaderingen van de overheid;
b. samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties;
c. evenementen en bijeenkomsten ter vrije belijden van het recht tot uitoefening van diens godsdienst of levensovertuiging, als bedoeld in artikel 6 van de Grondwet.
4. Voor de evenementen en samenkomsten vermeld in de voorgaande leden, dienen de aanwezigen te
allen tijde ten minste 1,5 meter afstand te houden tot de dichtstbijzijnde persoon en dienen de hygiënische voorschriften inzake reinigings- en ontsmettingsmiddelen gevolgd te worden.
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Artikel 4 Niet in acht nemen veilige afstand gebruik van gezichtsmasker en op afstand werken
1. Het is verboden zich in de publieke ruimte met meerdere personen op te houden zonder tot de
dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5
meter.
2. Dit verbod is niet van toepassing op:
a. personen die een gezamenlijke huishouding vormen;
b. kinderen tot 18 jaar die samenspelen onder toezicht van een of meer volwassene(n)
die daarbij onderling een afstand van 1,5meter in acht nemen.
3. Dringend wordt geadviseerd om in de publieke ruimte een gezichtsmasker te dragen.
Artikel 5 Inrichtingen
1. De navolgende inrichtingen mogen openen, onder de voorwaarde van naleving van de voor hen geldende beperkingen:
a. eet- en drinkgelegenheden, mogen gelegenheid bieden voor gebruik ter plaatse van eten en drinken tot een maximum van 100 klanten, met in achtneming van 1.5 meter tussen de tafels. Dit
geldt tevens voor Inrichtingen in hotels waar ten behoeve van hotelgasten eten of drinken worden
verkocht. De verkoop, aflevering of verstrekking van eten of drinken voor gebruik anders dan ter
plaatse blijft mogelijk;
b. sport- en fitnessgelegenheden:
i de sportzaal en het voetbal veld voor sporten georganiseerd door sportverenigingen of professionals en begeleid sporten en bewegen mede van naschoolse opvang;
ii. voor gebruik van de fitnessgelegenheid “gym”;
iii. het zwembad;
iv. op geen enkel moment mogen er meer dan 100 personen gelijktijdig aanwezig zijn in de sporthal dan wel op het sportveld. Dit is inclusief trainers en begeleiders.
c. inrichtingen waar speelautomaten als bedoeld in de Regelgeving voor hazardspelen kunnen worden bespeeld geopend tot een maximum van 100 klanten en met in achtneming van 1.5 meter sociale afstand tussen de aanwezigen;
d. inrichtingen waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend, het
personeel dient voor zover mogelijk te zijn voorzien van adequate mond- en neuskapjes en handschoenen.
e. alle essentiële en niet-essentiële bedrijven, met in achtneming van de sociale afstand van 1.5 meter.
2. Alle detailhandel, met in achtneming van de afstand van 1.5 meter tot de dichtstbijzijnde persoon
door aanwezigen.
3. Supermarkten, waarbij de aanwezigen zich te allen tijde houden aan ten minste 1,5 meter afstand
tot de dichtstbijzijnde persoon.
4. Voor alle inrichtingen geldt dat ze dienen te voldoen aan de internationaal voorgeschreven hygiënische voorschriften inzake reinigings- en ontsmettingsmiddelen en dienen ze deze beschikbaar te
hebben voor hun klanten.
Artikel 6 Zorgverleners
Zorgverleners kunnen hun beroep blijven uitoefenen, mits een individuele medische indicatie bestaat en
daarbij door de zorgverlener alle in verband met COVID-19 benodigde hygiënevereisten in acht worden
genomen.
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Artikel 7 Onderwijsinstellingen en kinderopvang
1. Voor onderwijsactiviteiten in onderwijsinstellingen dienen de docenten, directeur, stafmedewerkers
en bezoekers zich te allen tijde te houden aan 1,5 meter sociale afstand.
2. Voor de kinderopvang dienen de leidsters en stafmedewerkers rekening te houden met 1,5 meter sociale afstand van elkaar.
3. Voor zowel de onderwijsinstellingen als de kinderopvang geldt dat ze dienen te voldoen aan de hygiënische voorschriften inzake reinigings- en ontsmettingsmiddelen en dienen deze voor iedere aanwezige beschikbaar te hebben.
Artikel 8 Toegang zorginstellingen
1. Het is verboden om zonder toestemming van de zorginstelling aanwezig te zijn in een door die zorginstelling beheerde zorgaccommodatie.
2. De beheerder van de zorginstelling dient ervoor te zorgen dat te allen tijde in de zorginstelling is voldaan aan de internationaal voorgeschreven hygiënische voorschriften inzake reinigings- en ontsmettingsmiddelen en dienen ze deze beschikbaar te hebben voor een ieder die het terrein van de zorginstelling betreedt.
Artikel 9 Verbod op binnenreizen en quarantaine
1. Met inachtneming van de Regeling tijdelijk verbod burgerlijke luchtvaart luchtruim Bonaire,
St Eustatius en Saba in verband met het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, is het verboden
om St. Eustatius binnen te reizen, op welke wijze dan ook, tenzij de Regeringscommissaris toepassing heeft gegeven aan artikel 14.
2. Op basis van de Wet publieke gezondheidszorg heeft de Regeringscommissaris de bevoegdheid om
personen die met toepassing van artikel 14 mogen binnenreizen te verplichten tot quarantaine.
Artikel 10 Verboden gebieden en locaties
1. Het is verboden zich te bevinden in door de Regeringscommissaris aangewezen gebieden of locaties.
2. Dit verbod geldt niet voor:
a. bewoners van woningen die zijn gelegen in het gebied of de locatie;
b. personen die in het gebied of de locatie noodzakelijke werkzaamheden verrichten.
Artikel 11 Opvolgen aanwijzingen
1. Alle aanwijzingen ter handhaving van deze verordening gegeven door de politie en Koninklijke Marechaussee en door de Regeringscommissaris daartoe aangewezen ambtenaren dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.
2. Indien zulks in het kader van de openbare orde en veiligheid noodzakelijk is, kunnen personen door
de politie worden verwijderd en dienen deze personen zich na eerste aanzegging te begeven in een
door de politie te bepalen richting.
Artikel 12 Toezicht
1. Met het toezicht op de naleving van deze verordening zijn belast de ambtenaren van de politie en Koninklijke Marechaussee en de daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaren.
2. Alle door hen gegeven aanwijzingen ter handhaving van deze verordening dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.
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Artikel 13 Strafbepaling
1. Handelen in strijd met de voorschriften, gegeven bij of krachtens deze verordening levert een overtreding op.
2. Overtreding wordt bestraft met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van
de tweede categorie.
Artikel 14 Uitzonderingen
1. Vorenstaande verboden/geboden gelden niet voor de betrokken hulpdiensten en voor de door de
Regeringscommissaris aangewezen personen, locaties of activiteiten.
2. De Regeringscommissaris kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een vrijstelling of ontheffing op basis van het eerste lid.
Artikel 15 Inwerkingtreding 1
1. Deze verordening treedt in werking op 12 november 2020 om 00:00uur, en geldt tot het moment
waarop zij wordt ingetrokken, doch uiterlijk tot 1 december 2020 om 00:00uur.
2. Bij de inwerkingtreding van deze verordening wordt de Noodverordening COVID-19 St. Eustatius
28 oktober 2020, ingetrokken.
Artikel 16 Overgangsrecht
Besluiten genomen op basis van de Noodverordeningen COVID-19 St. Eustatius, welke zijn vastgesteld in
de periode van 17 maart tot en met 11 november 2020, worden geacht te berusten op deze noodverordening.
Artikel 17 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Noodverordening COVID-19 St Eustatius 11 november 2020.
Vastgesteld op 11 november 2020 te St. Eustatius
De Regeringscommisaris,

De heer M.L.A. van Rij

¹ Deze verordening is op 11 november 2020 ter kennis gebracht van de eilandsraad, de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba en de officier van justitie, hoofd van
het Gerecht in eerste aanleg.
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Toelichting
Algemene toelichting Noodverordening COVID-19
Er zijn op dit moment geen gevallen van met COVID-19 besmette personen op Sint Eustatius. In de afgelopen vier weken, zijnde twee keer de incubatieperiode zijn er geen nieuwe besmettingen geweest. Gezien het feit dat de situatie nagenoeg onder controle is, is besloten om verder te gaan met versoepeling
van de maatregelen. Deze verordening zal tot 1 december 2020 van kracht zijn. Op dat moment dient
Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 en de daaraan verwante Ministeriële Regeling in werking te treden.
De Regeringscommissaris is bij het maken van deze noodverordening zoals gewoonlijk geadviseerd door
het Eilandelijke bijstandsteam en heeft verder ook rekening gehouden met advies van de RVIM. De bars,
restaurants, casino’s, en de sporthal (-auditorium) mogen open voor tot een maximum van 100 klanten/personen. Er wordt geen limiet aan de bezoekers van de kerken gesteld.
Ondanks het feit dat het gemakkelijker is te testen aangezien personen hier getest kunnen worden, moeten we toch rekening houden met de gelimiteerde capaciteit van de witte kolom. Gezien onze kleinschaligheid zijn wij kwetsbaar en is uiterste voorzichtigheid geboden.
Deze verordening staat er niet aan in de weg dat de Regeringscommissaris gebruik maakt van andere bevoegdheden om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen, zoals de bevoegdheid tot het geven van
voorschriften van technisch-hygiënische aard in de zin van de Wet publieke gezondheid, bevoegdheden in
de Wet openbare manifestaties en de bevoegdheid tot het geven van bevelen ter beperking van gevaar in
de zin van artikel 176, eerste lid, van de Wet Openbare Lichamen BES.
De situatie op Curaçao, St. Maarten, Aruba, Bonaire en Nederland zal verder gemonitord worden en het
reisbeleid zal waar nodig worden aangepast. Medisch reisverkeer, repatrianten en essentiële werkers kunnen echter wel binnenkomen via Sint-Maarten, onder bijzondere voorwaarden. Dit is ook op deze manier
zo afgestemd met de Staatssecretaris van VWS.

Artikelsgewijs
Artikel 3
In dit artikel is het verbod van samenkomsten en evenementen van meer dan 100 personen, aangegeven
en de uitzonderingen hierop. Gezien de moderne technologie is er geen behoefte aan verplichte persoonlijke samenkomsten. Met de komst van COVID-19, is door de loop der maanden het gebruik van moderne communicatiemiddelen van technologie snel toegenomen en wordt het praktisch dagelijks gebruikt. Zo is het normaal om een vergadering te plannen door gebruik van WEBex, Zoom of Teams.
In lid 3 sub a en c staan de uitzonderingen opgenomen voor andere wettelijk verplichte samenkomsten en kerken. Onder de wettelijk verplichte samenkomsten wordt onder andere verstaan vergaderingen van de eilandsraad, de regeringscommissaris en door hun ingestelde commissies.
De uitzondering onder lid 3 sub b moet terughoudend geïnterpreteerd worden. Activiteiten die ook
georganiseerd kunnen worden zonder een fysieke samenkomst of activiteiten die enkel gericht zijn
op vermaak, voldoen niet aan de eis van noodzakelijkheid en vallen niet onder deze uitzondering.
Artikel 4
Middels dit artikel wordt het gebruik van sociale afstand gehandhaafd, en blijft het gebruik van een masker in de openbare ruimte dringend geadviseerd. Verder wordt er aangegeven dat personen die van hetzelfde huishouden zijn geen sociale afstand van elkaar hoeven te houden.
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Artikel 5
Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen inrichtingen en onder welke voorwaarden deze mogen openen. De organisatoren van sportwedstrijden en activiteiten blijven verantwoordelijk voor het naleven
van het gestelde in deze verordening. Het personeel van de inrichtingen dienen een gezichtsmasker te
gebruiken.
Artikel 10
Dit artikel drukt uit dat de Regeringscommissaris bepaalde gebieden en locaties kan aanwijzen waar het
een ieder verboden is zich te bevinden. In dit geval mag niemand zich meer in het gebied bevinden, behalve de personen genoemd in het tweede lid. Daarnaast blijven de uitzonderingen vermeld in artikel 14
gehanteerd.
Artikel 14
Inherent aan de bevoegdheid om noodverordeningen vast te stellen is de bevoegdheid om daarvan in
concrete gevallen af te wijken. De Regeringscommissaris, kan derhalve in alle situaties waarin hij dat
noodzakelijk acht, afwijken van de bepalingen in deze verordening. Hij dient zich daarbij vanzelfsprekend
wel te houden aan de opdrachten op basis van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid.
Daarnaast bevat dit artikel uitzonderingen voor de betrokken hulpdiensten, locaties en activiteiten die
noodzakelijk zijn voor de voortgang van vitale processen. Dit alles staat er niet aan in de weg dat de regeringscommissaris in concrete gevallen van zijn wettelijke (nood)bevelsbevoegdheden gebruik kan maken.
Artikel 16
Met deze overgangsrechtelijke bepaling wordt voorkomen dat besluiten op basis van de vorige noodverordeningen (zoals aanwijzingen van uitzonderingen en toezichthouders) hun geldigheid verliezen.
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Ordinance of November 11th 2020, no 906/GEZ, containing additional rules for the prevention of
the further spread of the coronavirus / COVID-19 for the territory of St. Eustatius (Emergency Ordinance COVID-19 St. Eustatius November 11th, 2020)

Whereas
- in pursuance of the Wet publieke gezondheid (‘Public Health Act’), it is of importance to safeguard
the safety and public health of the people of St. Eustatius, and that the Government Commissioner
of St. Eustatius based on the aforementioned act is in charge of combatting an epidemic of an infectious disease belonging to group A of infectious diseases;
- the amount of infected persons is now zero and the situation is less worrisome;
Decides to adopt the following general binding rules for the maintenance of the public order:
Article 1 Scope of application
This Ordinance is applicable to the territory of St. Eustatius.
Article 2 Definitions
For the purposes of this Regulation and the provisions based on it, it is understood that:
- contact professions: professions where it is not possible to keep a distance of at least 1.5 meters
from the customer or patient;
- food and beverage outlets: establishments where food or drinks are sold and consumed locally, with
the exception of establishments in establishments that are not open to the public (company canteens and catering) and establishments in hotels for hotel guests;
- event: all events where multiple people, not being of joint household, gather simultaneously, which:
 is opened to the public or meetings or,
 are entertainment gatherings as referred to in the General Local Regulation or,
 are private gatherings in buildings that are not open to the public including the yard or public areas pertaining thereto;
- joint household: the not separated spouse, registered partner or other life companion, parents,
grandparents and children, in as far as they reside at one address;
- residents: citizens with a valid residence permit with St.Eustatius as their permanent address and
those living on St.Eustatius, who are also registered as such at the Civil Registry;
- childcare: pre- and after-school childcare as referred to in the Basis Eilandsverordening kinderopvang
St.Eustatius (the Basic Island Ordinance childcare St. Eustatius;

Noodverordening COVID-19 Sint Eustatius 11 November 2020 | Emergency Ordinance COVID-19 St. Eustatius November 11th, 2020,
Afkondigingsblad van Sint Eustatius A.B. 2020 no 50

8/14

-

-

-

-

educational institution: school, institution or examination institute, as referred to in the Wet Primair
onderwijs BES, Wet Voortgezet onderwijs BES, Wet sociale kanstrajecten jongeren BES, (the BES Primary Education Act, BES Secondary Education Act, Social Opportunities Pathways (BES) Act), including a non-funded institution;
public space: public space and buildings open to the public and associated yards;
meetings: public meetings and entertainment as referred to in Article 176 of Wet Openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba (“Act Public Entities Bonaire, St. Eustatius and Saba), meetings in
buildings open to the public and associated yards, as well as in vessels, and meetings outside public
space;
sports and fitness facilities: sports facilities and sports facilities, including swimming pools, sports
halls and sports fields;
dying phase: the period within a relatively short time span, being within one to two weeks, of which
the treating physician expects that the person in question, residing in the institution or housing type
for in elderly care, shall pass.
care: care or service that the residents of an institution or housing type in elderly care use that cannot reasonably be postponed due to the health of the residents;
healthcare institution: institution providing healthcare as referred to in Article 1, paragraph k, of the
Wet zorginstellingen BES (“BES Healthcare Institutions Act”);

Article 3 Gatherings and Events
1. It is prohibited to have meetings take place or to organise (have organised) them or to have them
occur or participate in the said gatherings, where more than 100 persons gather or participate in the
said gatherings simultaneously;
2. It is prohibited to have events take place or to organise (have organised) them or to have them occur, or to participate in the said events, if more than 100 persons gather or participate simultaneously.
3. The prohibition in paragraphs 1 and 2 shall not apply to the following meetings, provided those present keep at least 1.5 meters away from the nearest person at all times:
a. legally required meetings, such as government meetings, or meetings held by their committees;
b. meetings needed to continue the day-to-day work of institutions, companies and other
organizations;
c. events and gatherings to freely confess and/or to exercise one’s religion or belief, as referred to
in Article 6 of the Constitution
4. The prohibition mentioned under paragraphs 1 and 2 are not applicable on October 29th 2020, the
day members of the Island Council will be sworn in and take office. Article 9 describes further
measures for the location of the ceremony.
5. At events and gatherings mentioned in the previous paragraphs, persons present must at all times
keep a distance of at least 1.5 meters from the nearest person.

Article 4 Not taking social distancing into account
1. It is prohibited to be in a public space without keeping a distance of 1.5 meters from the person in
nearest proximity and other persons.
2. This prohibition does not apply to:
a. family members of the same household;
b. children up the age of 18 years old that play together under supervision of one or more adults,
providing that the adults maintain 1.5 meters distance from each other.
3. It is highly recommended that one wear a protective face mask when in public areas.
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Article 5 Establishments
1. The following establishments may open, under the provided guidelines:
a. Food and beverage outlets, may provide for on-site use of food and beverage for a maximum of
100 clients, with 1.5 meters between the tables in mind. This also applies to establishments in hotels where food or drinks are sold for hotel guests. The sale, delivery or provision of food or drinks
for use other than on site (take-away/curb-side delivery) may be continued;
b. Sports and fitness clubs (sports accommodations and sports facilities):
i. the sports hall and the football field for sports organized by sports associations or professionals and supervised sports and exercise by after-school care;
ii. for use of the fitness facility “gym”;
iii. the pool;
iv. at no time may more than 100 persons be present simultaneously in the sports hall or
on the sports field. This includes trainers and supervisors;
c. Establishments where slot machines can be played as referred to in the Regelgeving voor
hazardspelen (Regulation governing Gambling) up to a maximum of 100 clients and adhering to
the 1.5 meter social distance between those present;
d. Establishments where contact professions aimed at external care are practiced staff should be
provided with adequate mouth and nose coverings and gloves as far as possible;
e. All essential and non-essential businesses taking into account the social distance of 1.5 meters;
2. At all retail, with clients adhering to the distance of 1.5 meters from the nearest person.
3. Supermarkets with those present adhering to a minimum of 1.5 meter distance from the nearest
person.
4. All establishments must comply with internationally prescribed hygiene regulations for cleaning and
sanitizing and have them available to their customers.
Article 6 Medical Professions requiring contact
Care providers who exercise their profession, are allowed to continue doing so provided that there is an
individual medical indication for this exercise and that the care provider complies with all hygiene requirements required in connection with COVID-19.
Article 7 Educational institutions and childcare services
1. At educational activities and in education institutions teachers, director, staff and visitors must at all
times adhere to the distance of 1.5 meter.
2. In childcare facilities the group leaders, director and staff must take into account to keep a distance
of 1.5 meters away from the nearest person.
3. For the education institutions as well as the childcare facilities it applies that they must adhere to the
standard international hygiene regulations for cleaning and sanitizing and have them available to
everyone present on site.
Article 8 Access healthcare institutions
1. It is prohibited to be present in an accommodation managed by that care institution without their
permission.
2. The manager of the care institution must ensure that the internationally prescribed hygienic
regulations regarding cleaning and sanitizing are met at all times in the care institution and they
must have these available for everyone entering the grounds of the care institution.
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Article 9 Ban on domestic travel and quarantine
1. With due regard to the Regeling Tijdelijk verbod burgerlijke luchtvaart luchtruim Bonaire,
St. Eustatius en Saba, in connection with the virus that causes the COVID-19 disease, it is forbidden
to enter St. Eustatius or to facilitate entry, in whatever way, of citizens who are not residents of
St. Eustatius, except in the cases where the Government-commissioner has applied article 14 of this
ordinance.
2. The Government Commissioner has the power to oblige citizens, who entered under application of
article 14, to be quarantined under the Wet publieke gezondheidszorg.
Article 10 Prohibited areas and locations
1. It is prohibited to be in an area or location that has been designated as such by the Government
Commissioner.
2. From this prohibition the following are exempted:
a. residents of dwelling homes located in the area or location;
b. persons who need to do essential work in the area or location.
Article 11 Following instructions
1. Any and all instructions for the enforcement of this Ordinance given by the police and by the
Royal Netherlands Marechaussee and by public servants designated by the Government Commissioner to do so, must be followed promptly and immediately.
2. If required in the context of the public order and safety the people can be removed by the police on
demand and must move in the direction determined by the police.
Article 12 Supervision
1. Encumbered with the supervision on compliance with this Ordinance are the Police officers and the
Royal Netherlands Marechaussee and public servants designated for this purpose by the competent
authority.
2. Any and all instructions given by them for the enforcement of this Ordinance must be observed
promptly and immediately.
Article 13 Penal provision
1. Any act in violation of the rules given by virtue of this ordinance will result in an offence.
2. An offence will be punished with a term of imprisonment not exceeding three months or a monetary
fine of the second category.
Article 14 Exceptions
The aforementioned prohibitions / orders are not applicable to:
1. the emergency services, the people, locations or activities designated by the Government Commissioner.
2. The Government Commissioner may attach regulations and restrictions to an exemption or
dispensation on the basis of the first paragraph.
Article 15 Implementation1
1. This Ordinance takes effect immediately on November 11th, 2020 at 00:00hrs and remains in full
force and effect up to the moment that it is repealed, however at the latest up to and including December 1st 2020 at 00:00hrs.
2. Upon the entry into force of this Ordinance the Emergency Ordinance COVID-19
St. Eustatius of October 28th 2020 is repealed.
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Article 16 Transitionary regulation
Decisions made based on Emergency decrees COVID-19 St. Eustatius, in the period from March 17th up to
and including November 11th 2020, are considered to be made based on this ordinance.
Article 17 Reference title
This Ordinance is referred to as: Emergency Ordinance COVID-19 St. Eustatius November 11th 2020.

Adopted in St. Eustatius on November 11th, 2020
The Government Commissioner,

Mr. M.L.A. van Rij

1

This Ordinance was brought to the cognisance of the Island Council, the Kingdom Representative for the
Public Entities Bonaire, St. Eustatius and Saba and the Public Prosecutor, Head of the Court in the First
Instance on November 11th, 2020.
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Explanatory notes
General explanatory notes to Emergency Ordinance COVID-19
At this moment there are no persons on Sint Eustatius, infected with the COVID-19 virus. In the past four
weeks, being twice the incubation period, there has been no new cases of infections. Noting that the situation is relatively under control, it has been decided to continue with the gradual relaxation of the restrictions. This ordinance will be valid until December 1st 2020. At that moment the “Tijdelijke wet
maatregelen COVID-19” (Temporary measures COVID-19 act) and the Ministerial decrees that are linked
with it will go into effect. The Government Commissioner has, as usual been advised in this matter by the
Island Support group. Bars, restaurants, casinos, and the sport hall (auditorium) are allowed to open to a
maximum of 100 clients/persons. There will be no limits for persons attending church services.
Despite the fact that it has become easier to test persons, as the COVID-19 testing can be done on the
island we still need to take into consideration the limited capacity of the white column. Seeing the small
scale of our island, we are very vulnerable and thus extreme caution needed.
This ordinance does not prevent the Government Commissioner from using other powers granted to
prevent the spreading of the COVID-19 virus, such as the power to give guidelines of technical-hygienic
nature as per the Public Health Act, powers granted in as per the Public Manifestation Act and the power
to give orders to mitigate danger as per article 176, first paragraph of the Wol-BES.
The situation in Curaçao, Sint Maarten, Aruba, Bonaire and Holland shall continue to be monitored and
adjustments shall be made where necessary, to the travel policy. Medical travel, repatriates and essential workers can come in via St. Maarten, under specific conditions. This has also been agreed upon with
the State Secretary of Health Care.
Article by article
Artikel 3
In this article gatherings and events beyond 100 persons are prohibited, as well as indication given of exemptions thereof. Seeing modern technology, there is no need to attend meetings in person. With the
arrival of COVID-19, there has been a rapid growth of the use of modern communication methods, which
are practically used daily. It is p.e. normal to use Webex, Zoom or Teams.
In paragraph 3 sub a and c, an exemption is made for legally compulsory meetings and Churches. Legally
compulsory meetings are per example meetings of the Island Council, the Government-Commissioner
and committees installed by them, and churches.
The exemption made under paragraph 3 sub b is to be interpreted restrictively. Activities that can also be
organized without physical gathering or activities that are solely intended for pleasure don’t comply with
the required urgency and thus don’t fall under this exemption.
Article 4
By means of this article social distancing is maintained and the use of a face mask in public areas continues to be highly recommended. An exemption is made for persons of the same household, in whose case
there is no need to enforce social distancing.
Article 5
A distinction is made here between establishments which may open and under what circumstances they
may do so. Organisers of sport events and activities remain responsible for compliance with the stipulations of this ordinance. The personnel of establishments should wear face masks.
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Article 10
This article expresses the possibility for the Government Commissioner to designate certain areas or locations as prohibited for access by anyone. In that case no one is allowed to be in the designated area,
except the persons mentioned under paragraph two. The exemptions as stated in article 14 remain applicable.
Article 14
Inherent to the power to adopt emergency ordinances is the power to deviate from this in specific cases.
The Government Commissioner may therefore derogate from the provisions of this Regulation in all
situations in which he considers it necessary. He must of course comply with the assignments based on
Article 7 of the Public Health Act. In addition, this article contains exceptions for the emergency services,
locations and activities involved that are necessary for the progress of vital processes. All this does not
prevent the Government Commissioner from using his legal (emergency) command powers in specific
cases.
Article 16
This transitional provision prevents decisions based on previous emergency regulations (such as instructions from exceptions and supervisors) from losing their validity.
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