AFKONDIGINGSBLAD
VAN SINT MAARTEN
Jaargang 2020

No. 51

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Sociale
Ontwikkeling en Arbeid van 14 september 2020, tot
wijziging van de Regeling aankomst passagiers COVID-19
in verband met de termijn van het bewijs van de RT-PCR
Sars-Cov test

DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, SOCIALE ONTWIKKELING EN
ARBEID,

In overweging genomen hebbende:
-

-

-

-

-
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dat artikel 5, eerste lid, van de Regeling aankomst passagiers
COVID-19 bepaalt dat personen afkomstig uit een land met een
hoog risico verplicht zijn uiterlijk 72 uur voor de datum van
aankomst een door de Minister goedgekeurde RT-PCR SARS-COV 2
te ondergaan met een negatief resultaat als gevolg, en het
testresultaat vooraf te hebben upgeload op de website
www.stmaartenentry.com;
dat artikel 6, eerste lid, onderdeel a, bepaalt dat ingezetenen
verplicht zijn op eigen kosten uiterlijk 72 uur voor de datum van
aankomst een door de Minister goedgekeurde RT-PCR SARS-COV 2
test te hebben ondergaan met een negatief resultaat als gevolg,
het testresultaat vooraf te uploaden op www.stmaartenentry.com
en het testresultaat bij binnenkomst af te geven aan het
aanwezige personeel;
dat voornoemde termijnen in de praktijk dusdanig kort bleken te
zijn, dat zowel reizende ingezetenen als reizende niet-ingezetenen
grote problemen hebben om aan die termijnen te kunnen voldoen;
dat de in de vorige overweging bedoelde niet-ingezeten vooral
Amerikaanse reizigers betreffen;
dat de problemen met voormelde termijnen ook tot vervelende
situaties leiden voor het aanwezige personeelsleden op de
luchthaven, die belast zijn met de controle van de testresultaten
en de wettelijk vastgestelde termijnen;
dat het wenselijk is die termijnen zodanig aan te passen, dat
enerzijds de garantie van de geldigheid van de vereiste test wordt
gewaarborgd en anderzijds dat de reizigers een redelijke termijn
hebben om die test te ondergaan en vervolgens de resultaat
daarvan te uploaden op de betreffende website;

Gelet op:
De artikelen 20,24,43, 44,45, 46, 51, 60 en 61 van de Landsverordening
publieke gezondheid (AB 2016, GT no. 42) en artikel 2 van de
Landsverordening Inspectie voor de Volksgezondheid (AB 2013, GT no.
615);
BESLUIT:
Artikel I
De Regeling aankomst passagiers COVID-19 wordt als volgt gewijzigd:

A
Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
Het eerste lid komt te luiden:
1. Personen afkomstig uit een land met een hoog risico, zoals vastgesteld
in bijlage 2, zijn verplicht:
a. uiterlijk 120 uur voor de datum van aankomst een door de minister
van
Volksgezondheid,
Sociale
Ontwikkeling
en
Arbeid
goedgekeurde RT-PCR SARS-COV-2-virus te ondergaan met een
negatief resultaat als gevolg, en het testresultaat vooraf te hebben
upgeload op de website www.stmaartenentry.com; of,
b. uiterlijk binnen 48 uur vanaf de datum van het uitstrijkje tot het
vertrek een Antigeentest voor het SARS-COV-2-virus welke is
uitgevoerd door middel van een nasofaryngeaal uitstrijkje te
ondergaan met een negatief resultaat als gevolg, en het
testresultaat vooraf te hebben upgeload op de website
www.stmaartenentry.com; Enkel de BD Veritor Plus COVID-19Antigeentest van Becton Dickinson, Abbott – CGIA (Panbio COVID19 Ag Rapid Test en Roche/ SD Biosensor F test, worden door Sint
Maarten geaccepteerd.
B
Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
Het eerste en tweede lid komen te luiden:
1. Ingezetenen zijn verplicht op eigen kosten:
a. uiterlijk 120 uur voor de datum van aankomst een door de minister
van
Volksgezondheid,
Sociale
Ontwikkeling
en
Arbeid
goedgekeurde RT-PCR SARS-COV-2-virus te hebben ondergaan
met een negatief resultaat als gevolg, het testresultaat vooraf te
hebben upgeload op de website www.stmaartenentry.com en het
testresultaat bij binnenkomst af te geven aan het aanwezige
personeel;
b. uiterlijk binnen 48 uur vanaf de datum van het uitstrijkje tot het
vertrek een antigeentest voor het SARS-COV-2-virus welke is
uitgevoerd door middel van een nasofaryngeaal uitstrijkje te
hebben ondergaan met een negatief resultaat als gevolg, het
testresultaat vooraf te hebben upgeload op de website
www.stmaartenentry.com en het testresultaat bij binnenkomst af
te geven aan het aanwezige personeel; Enkel de BD Veritor Plus
COVID-19-Antigeentest van Becton Dickinson, Abbott – CGIA
(Panbio COVID-19 Ag Rapid Test en Roche/ SD biosensor F test,
worden door Sint Maarten geaccepteerd; of,
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c. op het vliegveld een test te ondergaan.
2. Ingezetenen die een test ondergaan op het vliegveld als bedoeld in het
eerste lid, onderdeel c, zijn verplicht in quarantaine te verblijven totdat
het testresultaat bekend is gemaakt.
Artikel II
Deze regeling treedt, gezien het spoedeisend belang hiervan als bedoeld in
artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling, in werking met ingang van de
vijfentwintigste (25) dag van November 2020.
Deze regeling wordt in het Afkondigingsblad geplaatst.

De dertiende November 2020
De Minister van Volksgezondheid,
Sociale Ontwikkeling en Arbeid

Uitgegeven de zestiende november 2020
De Minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving
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