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Uitzonderingstoestand COVID-19 (S.B. 2020 no. 83) 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

GELEZEN: 

Het schrijven van de voorzitter van het COVID-19 Crisis Management Team van 05 juni 2020. 

GEHOORD: 

De Directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden van het Kabinet van de President van 
de Republiek Suriname. 

GELET: 

A. Artikel 4 lid 2 van de Wet Uitzonderingstoestand COVID-19 (S.B. 2020 no. 83); 
B. Het Besluit Taakomschrijving Departementen 1991 (S.B. 1991 no. 58, zoals laatstelijk 

gewijzigd bij S.B. 2010 no.124); 

OVERWEGENDE: 

dat in verband met de COVID-I 9 pandemie bij de Wet Uitzonderingstoestand COVID-19 
(S.B. 2020 no. 83) de burgerlijke uitzonderingstoestand wordt afgekondigd voor het 
grondgebied van de Republiek Suriname; 

dat volgens artikel 4 lid I van deze wet de Regering in relatie tot de specifieke drei2ing 
vanwege COV1D-19, de ernst van de dreiging of crisis alsmede in verband met de bescherming 
van de volksgezondheid of de algemene veiligheid van burgers en de directe gevolgen hiervan, 
maatre2elen kan treffen; 

dat derhalve het noodzakelijk is dat de volgende specifieke maatregelen worden vastgesteld. 





BESLUIT: 

Ter uitvoering van artikel 4 lid 2 van de Wet Uitzonderingstoestand COVED-19 (S.B. 2020 no. 
83) de specifieke maatregelen, welke door de Regering worden getroffen in het kader van deze 
wet, vast te stellen als volgt: 

Artikel 1. 
Beperking bewegingsvrijheid 

1 Het is een ieder verboden zich in de periode van 02 juni 2020 tot en met 16 juni 2020 in 
heel Suriname vanaf 18.00 uur tot 06.00 uur op de openbare weg te begeven of te 
bevinden. 

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op: 
a, politie- en andere opsporingsambtenaren en ambtenaren belast met de staatsveiligheid; 
b. personen die werkzaam zijn bij of ten behoeve van essentiele diensten als bedoeld in 

bijlage A, uitsluitend voor zover zij zich van of naar hun werkplek begeven en 
voorzien zijn van een door het Covid Crisis Managementteam afgegeven 
toestemmingspas en een door de instelling of het bedrijf afgegeven kaart, badge, 
sticker, verklaring of soortgelijk bijzonder middel waaruit hun hoedanigheid, functie 
en/of reden voor hun aanwezigheid blijkt; 

c landsdienaren en werknemers in de particuliere sector, die werkzaam zijn in continue-
en ploegendienst, uitsluitend voorzover zij gedurende die periode ter plaatse werkzaam 
moeten zijn, zij zich van of naar hun werkplek begeven en voorzien zijn van een door 
het Covid Crisis Managementteam afgegeven toestemmingspas en een door de dienst 
of het bedrijf afgegeven kaart, badge, sticker, verklaring of een soortgelijk middel 
waaruit hun hoedanigheid, functie en/of reden voor aanwezigheid blijkt. 

d de door de directeur van Volksgezondheid aangewezen ambtenaren allen uitsluitend 
voorzover zij gedurende die periode ter plaatse werkzaam moeten zijn, zij zich van of 
naar hun werkplek begeven en voorzien zijn van een door de dienst of het bedrijf 
afgegeven kaart, badge, sticker, verklaring of een soortgelijk middel waaruit hun 
hoedanigheid, functie en/of reden voor aanwezigheid blijkt; 

e. ministers; 
f. leden van De Nationale Assemblée; 
g. leden van de zittende en staande magistratuur ter uitoefening van werkzaamheden in 

de rechtspleging, waarvan uitstel ongewenste rechtsgevolgen kunnen hebben voor 
procespartijen; 

h. andere personen, uitsluitend voor zij zich om een aantoonbaar urgente reden naar of 
van een medische zorginstelling of een apotheek met avond- en nachtdienst begeven; 
een daartoe noodzakelijke verklaring kan worden afgehaald bij het Nationaal 
CoOrdinatiecentnim voor Rampenbestrijding (NCCR); 

3. Samenscholingen zijn teruggebracht naar maximaal 5 personen. 

4. De brug bij Stolkertsijver is voor beweging van personen in beide richtingen afgesloten, 
met uitzondering van noodzakelijke diensten, de veiligheids- en gezondheidsautoriteiten. 

5. Het vliegverkeer voor passagiers van en naar de volgende dorpen is vanaf 01 juni 2020 
gestopt vanwege de extra zorg in bepaalde gebieden in het binnenland: Stoelmanse land, 





Drietabbetje, Godoholo, Cottica aan de Lawa, Tabiki, Antino, Anapaike, Oelemarie, 
Gaakaba en Albina. llet vervoer van goederen blijft vooralsnog toegestaan. 

6. De grenzen via land, water en lucht blijven gesloten voor personen, mits om dringende 
redenen toestemming wordt verleend door het Nationaal COV1D Management Team. 

7 De aangekondigde versoepeling is op 01 juni 2020 teruggedraaid. Dit brengt mee dat: 
• scholen gesloten blijven; 
• crèches vanaf 02 juni 2020 weer gesloten zijn; 
• heropende markten weer gesloten worden; 
• alle bedrijven moeten terug naar de hoogste voorzorgsmaatregelen; 
• casinos en horeca zijn wederom gesloten voor bezoekers. 

8. Indien de burger toch op straat moet gaan, dient de burger vanwege gezondheids 
overwegingen een mond en neusbedekking te dragen. 

9. Bijlage A omvat een nadere omschrijving van de essentiéle diensten, die geen, algemene of 
individuele dispensatiebrieven nodig hebben. 

Artikel 2. 

1 Het is een ieder verboden zich in de periode van 04 juni 2020 vanaf 18.00 uur tot 22 juni 
2020 om 06.00 uur op de openbare weg te begeven of te bevinden. 

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op: 
a. politie- en andere opsporingsambtenaren en ambtenaren belast met de staatsveiligheid; 
b. personen die werkzaam zijn bij of ten behoeve van essentiéle diensten als bedoeld in 

bijlage A, uitsluitend voor zover zij zich van of naar hun werkplek begeven en 
voorzien zijn van een door het Covid Crisis Managementteam afgegeven 
toestemmingspas en een door de instelling of het bedrijf afgegeven kaart, badge, 
sticker, verklaring of soortgelijk bijzonder middel waaruit hun hoedanigheid, functie 
en/of reden voor hun aanwezigheid blijkt; 

c landsdienaren en werknemers in de particuliere sector, die werkzaam zijn in continue-
en ploegendienst, uitsluitend voorzover zij gedurende die periode ter plaatse werkzaam 
moeten zijn, zij zich van of naar hun werkplek begeven en voorzien zijn van een door 
het Covid Crisis Managementteam afgegeven toestemmingspas en een door de dienst 
of het bedrijf afgegeven kaart, badge, sticker, verklaring of een soortgelijk middel 
waaruit hun hoedanigheid, functie en/of reden voor aanwezigheid blijkt. 

d de door de directeur van Volksgezondheid aangewezen ambtenaren allen uitsluitend 
voorzover zij gedurende die periode ter plaatse werkzaam moeten zijn, zij zich van of 
naar hun werkplek begeven en voorzien zijn van een door de dienst of het bedrijf 
afgegeven kaart, badge, sticker, verklaring of een soortgelijk middel waaruit hun 
hoedanigheid, functie en/of reden voor aanwezigheid blijkt; 

e. ministers; 
f. leden van De Nationale Assemblée; 
g. leden van de zittende en staande magistratuur ter uitoefening van werkzaamheden in 

de rechtspleging, waarvan uitstel ongewenste rechtsgevolgen kunnen hebben voor 
procespar-tijen; 





h. andere personen, uitsluitend voor zij z ch om een aantoonbaar urgente reden naar of 
van een medische zorginstelling of een apotheek met avond- en nachtdienst begeven; 
een daartoe noodzakelijke verklaring kan worden afgehaald bij het Nationaal 
CoOrdinatiecentrum voor Rampenbestrijding (NCCR). 

3. Bijlage A omvat een nadere omschrijving van de essentiéle diensten, the geen, algemene of 
individuele dispensatiebrieven nodig hebben. 

Artikel 3. 
Beperking winkelen 

1 Het is verboden om in de periode van 02 juni 2020 tot en met 04 juni 2020 na 18.00 uur: 
a. winkels en andere voor het publiek toegankelijke commerciéle lokaliteiten of ruimten 

van welke aard dan ook, open te hebben. 
b. publiek in deze winkels, lokaliteiten en ruimten te hebben, en 
c. personen met inbegrip van personeel, tot deze winkels, lokaliteiten en ruimten toe te 

laten. 

2. Het verbod bedoeld in lid 1 is niet van toepassing ten aanz en van hotels en logementen, 
voorzover het hun e gen gasten en personeel betreft. 

3. Het verbod als bedoeld in lid 1 is niet van toepassing op: 
a. restaurants, uitsluitend voorzover zij vanuit een daartoe bestemd deel van hun lokaliteit 

afhaaleten en —drinkwaren verkopen; 
b. bedrijfsmatige bezorging van vooraf bestelde eten en drinkwaren; 
c. benzinepompstations, uitsluitend voorzover er sprake is van zeltbediening en door de 

klant wordt afgerekend via een daartoe bestemd raamloket; 
d. apotheken die avond- en nachtdienst hebben. 

4. Het verbod als bedoeld in lid 1 is niet van toepassing op de terreinen en gebouwen van de 
luchthaven en van de zeehavens. 

5 Bijlage B omvat een nadere omschrijving van de lokaliteiten en ruimten. 

Artikel 4. 

1 Burgers krijgen de gelegenheid om in de periode van 08 juni 2020 tot 22 juni 2020, met 
uitzondering van woensdag en zondag, dagelijks: 
a. inkopen te doen om te voorzien in hun levensonderhoud gedurende het tijdvak 07:00 

uur en 14:00 uur onder de volgende voorwaarden: 
(1). onder levensonderhoud wordt verstaan: het aankopen van levensmiddelen en 

goederen bij de handelsondememingen, supermarkten en overige winkels; 
(2). 1 (één) persoon per huishouden, die de leeftijd van 16 jaar heeft bereld met 

inachtneming van de volgende volgorde: 
Maandag 	: personen wiens familienaam begint met A,B,C,D,E, 
Dinsdag 	: personen wiens familienaam begint met F,G,H,I,J 
Donderdag 	: personen wiens familienaam begint met K,L,M,N,0 
Vrijdag 	: personen wiens familienaam begint P,Q,R,S, 
Zaterdag 	: personen wiens familienaam begint T,U,V,W,X,Y,Z 





(3). het tonen van een geldige legitimatiebewijs bij controle; 
(4). het dragen van een mond- en neusbedekking en de sociale afstand in acht nemen; 
(5). het opvolgen van de aanwijzingen van de winkelier en overige dienstverleners. 

b. te bezoeken aan poliklinieken/ z ekenhu zen/ S.E.H./ apotheken/ politiepost/ PCS en 
mortuarium. 

2. De bewegingen op woensdag en zondag is alleen voor urgente vallen. 

3. Burgers zijn verplicht hun handel ngen te verrichten in hun desbetreffende ressort. 

4. Het is verboden zich in het openbaar te begeven voor andere doeleinden. 

Artikel 5. 
Beperking winkeliers en leveranciers 

1. Winkeliers krijgen de gelegenheid om in de periode van O8juni 2020 tot 22juni 2020, met 
uitzondering van woensdag en zondag, dagelijks: 
a. online bestellingen aan te nemen, zoals via WhatsApp/ sms of telefon sch; 
b, voor de overige winkels geldt het volgende: 

• bezoekers dienen bij het betreden van de winkel hun handen te ontsmetten; 
• de openingstijden zijn van 07.00 uur — 14.00 uur met uitzondering van woensdag en 

zondag 
• in de winkel dienen markeringen te zijn om de sociale afstand te behouden. 

2. Leveranciers van eerste levensbehoeften krijgen de gelegenheid om in de periode van 
08 juni 2020 tot 22 juni 2020, met uitzondering van woensdag en zondag, dagelijks hun 
producten aan de retailer tussen 15.00 — 19.00 uur te leveren, met uitzondering van 
woensdag en zondag. 

3. Hu sleverancies 
a. Huisleveranties van bedrijven, zoals slagerijen en grote supermarkten geschieden 

dagelijks tussen 07.00 uur — 14.00 uur, met uitzondering van woensdag en zondag; 
b. Midden- en kleine bedrijven die levering aan huis willen doen, dienen zich registreren 

bij de ministeries van Handel, Industrie en Toerisme en van Landbouw, Veeteelt en 
Visserij voor een toestemmingspas. 

Artikel 6. 
Samenscholingsverbod 

1. Het is verboden in de periode van 01 juni 2020 tot 22 juni 2020 op of aan de openbare weg 
in openbare parken of tuinen, in gesloten ruimten, op sportinstellingen, sportvelden of op 
recreatieoorden deel te nemen aan een groep van meer dan 05 personen, met uitzondering 
van het Hoogste College van Staat, de Regering en personen uit de zorg, veiligheid en 
essentiele diensten, mits zij sociale afstand in acht nemen. 

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op groepen die enkel bestaan uit personen die 
een gezin of huishouding vormen. 
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3. Degene die zich bevindt in een groep als bedoeld in lid 1, is verplicht op een daartoe 
strekkend bevel van een geüniformeerde agent van politie direct zijn weg te vervolgen of 
zich in de door hem aangegeven richting te verwijderen. 

4. Bijlage C betreft richtlijnen voor hygine en sociale afstand bij het verrichten van 
werkzaamheden in een vitale functie of vitaal proces. 

5. Het is verboden begrafenis- of crematiediensten te houden of te verrichten, waarbij op enig 
moment meer dan 05 personen ter plaatse aanwezig zijn. 

Artikel 7. 

Het is verboden personen door middel van het openbaar transport over de weg of over het 
water te vervoeren. 

Artikel 8. 
Beperkingen voor personen in isoIatie of quarantaine 

Onverminderd hetgeen terzake bij of krachtens de Besmettelijke Ziektenwet 1953 of een 
andere wettelijke regeling is bepaald of besloten, is het personen jegens wie een maatregel van 
quarantaine, isolatie of verplicht thuisblijven is medegedeeld of opgelegd, verboden om zich 
daaraan te onttrekken of zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te 
bevinden. 

II. 	Te bepalen, dat: 
a. dit Presidentieel Besluit in het Staatsblad van de Republiek Suriname wordt 

bekendgemaalct; 
b. dit Presidentieel Besluit in werking treedt te rekenen van 2 juni 2020 tot 22 juni 2020. 

III. Voorts te bepalen, dat de Ministers van Justitie en Politie. van Volksgezondheid, van 
Binnenlandse Zaken, van Buitenlandse Zaken, van Defensie, van Onderwijs, Wetenschap en 
Cultuur, van Arbeid, van Openbare Werken, Telecommunicatie en Communicatie, van Sociale 
Zaken en Volkshuisvesting belast zijn met de uitvoering van dit Presidentieel Besluit. 

IV. Afschrift van dit Presidentieel Besluit te zenden aan de Voorzitter van De Nationale 
Assemblee, de Voorzitter van de Rekenkamer van Suriname, de Vice-President van de 
Republiek Suriname, alle Ministers, de Directeur van Bestuurs- en Administratieve 
Aangelegenheden van het Kabinet van de President, alle departementsdirecteuren, de 
President van het Hof van Justitie van Suriname, de Procureur-Generaal bij het Hof van 
Justitie. de Coürdinator van het Nationaal Coürdinatie Centrum voor Rampenbeheersing, de 
Korpschef van het Korps Politie Suriname, de Bevelhebber van het Nationaal Leger, en aan de 
voorzitter en leden van het COV1D-19 Crisis Management Tearn, en overige 
belanghebbenden. 





Bijlage A. 
Gerdentificeerde essentiéle diensten binnen de total lockdown van maandag 8 iuni 2020 voor de 
duur van 2 weken 

Essentiele diensten die 1NDIVIDUELE dispensat ebrieven nod g hebben (dispensatiebrieven OP 
NAAM) 

• Poliklinieken en tandartsen, uitslu tend voor spoedgevallen 
• Apotheken 
• Zorgverleners (waaronder mantelzorg, thuiszorg, etc.) 
• Supermarkten, bakkerijen, slagerijen, birtie winkri 
• Petshops 
• Dierentuinen, uitslu tend voor onderhoud van de dieren alsmede verzorgers van 

zwerfhonden 
• Service stations uitsluitend voor verkoop van brandstof, smeerol e, e.d. geen snacks. 
• Productiebedrijven met exportverplichtingen 
• Productiebedrijven voor voedingsmiddelen incl. slachthuizen 
• Productiebedrijven die essentiele producten tbv de gezondheid vervaardigen 
• Distributiebedrijven van voedingsmiddelen, schoonmaakmiddelen 
• Import- en exportbedrijven 
• Begrafenis ondernemers 
• Religieuze leiders 
• Agrarische sector, landbouw, veeteelt en visserij 
• Vliegmaatschappijen 
• Callcenters 
• Vuilophaaldiensten 
• Schoonmaakbedrijven verbonden aan essentiele diensten 
• Geldovermakingskantoren (geen Cambio's) 
• Geregistreerde taxibedrijven: met de nodige COVID -19 voorzorgsmaatregelen 
• Overheidskantoren en -instanties 
• De vrije beroepen waaronder advocatuur, notariaten, landmeters, etc. 
• Accountants 
• Het Surinaams Rode Kruis 

De essentiele diensten die een ALGEMENE dispensatiebr ef behoeven met een namenlijst als 
bijlage: 
• Multinationals en diens leveranciers 
• Parastatale bedrijven en diens leveranciers 
• Essentiéle medewerkers van Bejaardentehuizen, intematen en kindertehuizen 
• Beveiliging- en bewakingsbedrijven 
• Geregistreerde nierdialyse centra 
• Geregistreerde dierenartspraktijken (met een wachtd enstregeling) 
• Vitale afdelingen van de nutsbedrijven (bv storingsd ensten en distributie van belkaarten) 
• Financiéle instellingen 
• Haven en luchthaven activite ten 
• Mediahuizen 





Essentiele diensten die GEEN dispensatiebrief behoeven: 
• Veiligheidsdiensten (NL, KPS, KPA, KBS, douane, BBS, DNV, NCCR, Kustwacht) 
• Gezondheidswerkers verbonden aan een medische instelling 
• Laboratoria en centra voor medische diagnostiek 

Algemene Voorwaarden: 
• Minimale bezetting m.u.v. medische nstellingen/ veiligheidsdiensten en multinationals 
• Bedrijven moeten geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KICF) 
• Bedrijven hebben volda,an aan hun belastingverplichtingen 
• Bedrijven moeten operationeel zijn (in bedrijf zijn) 
• De aanvraag dient door de directie van het bedrijf te worden gedaan met het stempelafdruk 

en handtekening van de bedrijfsleiding 
• De essentiéle diensten die vallen on der categorie ALGEMENE dispensatiebrief dienen hun 

toeleveranciers op te geven middels een overzicht met contactgegevens van deze 
toeleveranciers 

• Bedrijven die vergunn ngspl chtig zijn, dienen in het bezit te zijn van een geldige 
vergunning 

Bijlage B. 
Instellingen, niet essentiele diensten en processen 

Onderwijs.  
1. Scholen, kinderopvangcentra, cursus nstellingen en opleidingsinstituten. 

Detailhandel 
2. Winkelcentra; 
3. Kleding en/of accesso reswinkels; 
4. Juweliers; 
5. Vlooienmarkten; 
6. Souvemierwinkels; 
7. Kiosken 

Horeca en levensm ddelenbedrijven 
8. Bars; 
9. Nachtclubs, discotheken en dergelijke; 
10. Trucks of soortgelijke voertuigen bestemd voor de bereiding of verkoop van eten-en 

drinkwaren aan of op de openbare weg, tenzij ten behoeve van afhaal en bezorging; 
11. Restaurants en andere commerciéle gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten, 

tenzij ten behoeve van afhaal of bezorging; 
12. Bakkerijen, tenzij ten behoeve van afhaal en bezorging; 

Recreatie 
13. Casinos; 
14. Bedijven met alle vormen van kansspelen. 
15. Kunstcentra- en kunstgalerieén; 
16. Musea; 
17. Bioscopen; 





18. Buurt- en recreatiecentra; 
19. Partycentra en feestvermakelijkheden; 
20. Sport- en fitnesscentra of —gelegenheden; 
21. Evenementen- conferentie- en vergadercentra; 
22. Inrichtingen waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het verrichten van seksuele 

handelingen met of voor een derde of bedrijfsmatige vertoningen van erotisch-
pomografische aard; 

Anderen  
23. Barbershops, kappers en kapsalons; 
24. Schoonheidssalons, spa's en massagesalons; 
25. Sauna's; 
26. Bouwprojecten; 
27. Kerken, tempels en andere gebouwen of ruimten bestemd voor godsdienstbeoefening. 

Bijlage C. 

Richtlijnen voor hygiene en sociale afstand bij het verrichten van werkzaamheden in een vitale 
functie of vitaal proces 

Maatregelen voor het waarborgen sociale afstand 
Er worden niet meer dan twee personen per gez n of hu shoud ng tegelijk in een onderneming 
toegelaten. 
Een ieder bewaart minimaal anderhalve (11/4) meter afstand tot de andere aanwezige personen; 
de ondememer draagt zorg voor het aanduiden door middel van bijvoorbeeld gekleurde tape op 
de grond op welke afstand de personen bij kassa en in gangpaden afstand dienen te houden. 

Maatregelen voor het waarborgen van een goede hvgiéne bij contact met een klant.  
- Een ondememer draagt zorg voor de aanwezigheid van alcoholhoudende handgel (ten minste 

70%) of een water met handzeep bij de klanteningang van de ondememing. 
- Winkelwagens, winkelmandjes en betaalautomaten worden regelmatig gedurende de dag 

ontsmet met sanitizer of een chloorhoudend schoonmaakmiddel. 
- Het gebmik van contant geld wordt ontmoedigd. 
- Het personeel wordt voorgelicht en getraind over de hygienevoorschriften. 

Algemene hvgienevoorschriften 
- Een ieder dient handen te wassen met zeep en water voor minimaal 20 seconden, bij 

afwezigheid van water, een gel gebruiken met minimaal 70% alcohol; 
- Bij het niezen of hoesten wordt een papieren zakdoek gebruikt dat meteen daarna wordt 

weggegooid, zo deze niet beschikbaar is, wordt gehoest of geniesd in de kromme van de 
elleboog; 

- Het gezicht, met name de mond, neus en ogen, dient zo min mogelijk te worden aangeraakt; 
- Oppervlakten die door veel personen worden aangeraakt, zoals lichtknoppen, stopcontacten, 

deurknoppen en dergelijke dienen regelmatig schoon te worden gemaakt. 
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Algemene hygienevoorschriften  
- Een ieder dient handen te wassen met zeep en water voor minimaal 

20 seconden, bij afwezigheid van water, een gel gebruiken met 
minimaal 70% alcohol; 

- Bij het niezen of hoesten wordt een papieren zakdoek gebruikt dat 
meteen daarna wordt weggegooid, zo deze niet beschikbaar is, 
wordt gehoest of geniesd in de kromrne van de elleboog; 
Het gezicht, met name de mond, neus en ogen, dient zo min 
mogelijk te worden aangeraakt; 

- Oppervlalcten die door veel personen worden aangeraakt, zoals 
lichtknoppen, stopcontacten, deurknoppen en dergelijke dienen 
regelmatig schoon te worden gemaakt. 
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VAN DE 

REPUBLIEK SURINAME 

PRESIDENTIEEL BESLUIT van 12 juni 2020 PB no.: 07 /2020 
inzake uitvoering van artikel 4 lid 2 van de Wet 
Uitzonderingstoestand COVED-19 (S.B. 2020 no. 83) 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

GELEZEN: 

Het schrijven van de voorzitter van het COVID-19 Crisis Management 
Team van 05 juni 2020. 

GEHOORD: 

De Directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden van het 
Kabinet van de President van de Republiek Suriname. 

GELET. 

A 	Artikel 4 lid 2 van de Wet Uitzonderingstoestand COVID-19 
(S.B. 2020 no. 83); 

B. Het Besluit Taakomschrijving Departementen 1991 
(S.B. 1991 no. 58, zoals laatstelijk gewijzigd bij 
S.B. 2010 no.124); 



2020 	 -2- 	 No. 110 
	

2020 	 -15- 	 No. 110 

OVERWEGENDE: 

- dat in verband met de COVID-19 pandemie bij de Wet 
Uitzonderingstoestand COVID-19 (S.B. 2020 no. 83) de burgerlijke 
uitzonderingstoestand wordt afgekondigd voor het grondgebied van 
de Republiek Suriname; 

- dat volgens artikel 4 lid 1 van deze wet de Regering in relatie tot de 
specifieke dreiging vanwege COVID-19, de ernst van de dreiging of 
crisis alsmede in verband met de bescherming van de 
volksgezondheid of de algemene veiligheid van burgers en de 
directe gevolgen hiervan, maatregelen kan treffen; 

dat derhalve het noodzakelijk is dat de volgende specifieke 
maatregelen worden vastgesteld. 

BESLUTT: 

I. 

	

	Ter uitvoering van artikel 4 lid 2 van de Wet Uitzonderingstoestand 
COVID-19 (S.B. 2020 no. 83) de specifieke maatregelen, welke 
door de Regering worden getroffen in het kader van deze wet, vast 
te stellen als volgt: 

Artikel 1. 
Beperking bewegingsvrijheid 

1. Het is een ieder verboden zich in de periode van 02 juni 2020 
tot en met 16 juni 2020 in heel Suriname vanaf 18.00 uur tot 
06.00 uur op de openbare weg te begeven of te bevinden. 

Anderen  
23. Barbershops, kappers en kapsalons; 
24. Schoonheidssalons, spa's en massagesalons; 
25. Sauna's; 
26. Bouwprojecten; 
27. Kerken, tempels en andere gebouwen of ruimten bestemd voor 

godsdienstbeoefening. 

Bijlage C. 

Richtlijnen voor hygiéne en sociale afstand bij het verrichten van 
werkzaamheden in een vitale functie of vitaal proces 

Maatregelen voor het waarborgen sociale afstand  
Er worden niet meer dan twee personen per gezin of huishouding 
tegelijk in een onderneming toegelaten. 
Een ieder bewaart minimaal anderhalve (11/2) meter afstand tot de 
andere aanwezige personen; de ondernemer draagt zorg voor het 
aanduiden door middel van bijvoorbeeld gekleurde tape op de grond 
op welke afstand de personen bij kassa en in gangpaden afstand 
dienen te houden. 

Maatregelen voor het waarborgen van een goede hygiéne bij contact 
met een klant.  
- Een ondernemer draagt zorg voor de aanwezigheid van 

alcoholhoudende handgel (ten minste 70%) of een water met 
handzeep bij de klanteningang van de onderneming. 

- Winkelwagens, winkelmandjes en betaalautomaten worden 
regelmatig gedurende de dag ontsmet met sanitizer of een 
chloorhoudend schoonmaakmiddel. 
Het gebruik van contant geld wordt ontmoedigd. 
Het personeel wordt voorgelicht en getraind over de 
hygiénevoorschriften. 
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Bijlage B. 

Instellingen, niet essentiele diensten en processen 

Onderwijs  
1. Scholen, kinderopvangcentra, cursusinstellingen en oplenlings-

instituten. 

Detailhandel  
2. Winkelcentra; 
3. ICIeding en/of accessoiresw nkels; 
4. Juweliers; 
5. Vlooienmarkten; 
6. Souvemierwinkels; 
7. Kiosken; 

Horeca en levensmiddelenbedrijven  
8. Bars; 
9. Nachtclubs, discotheken en dergelijke; 
10. Trucks of soortgelijke voertuigen bestemd voor de bereiding of 

verkoop van eten-en drinkwaren aan of op de openbare weg, tenzij ten 
behoeve van afhaal en bezorging; 

11. Restaurants en andere commerciele gelegenheden voor het bereiden 
en leveren van eten, tenzij ten behoeve van athaal of bezorging; 

12. Bakkerijen, tenzij ten behoeve van alhaa1 en bezorging; 

Recreatie  
13. Casinos; 
14. Bedijven met alle vormen van kansspelen; 
15. Kunstcentra- en lcunstgalerieen; 
16. Musea; 
17. Bioscopen; 
18. Buurt- en recreatiecentra; 
19. Partycentra en feestvermakelijkheden; 
20. Sport- en fitnesscentra of —gelegenheden; 
21. Evenementen- conferentie- en vergadercentra; 
22. Inrichtingen waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het 

verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde of 
bedrijfsmatige vertoningen van erotisch-pomografísche aard; 

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op: 
a. politie- en andere opsporingsambtenaren en ambtenaren belast 

met de staatsveiligheid; 
b. personen die werkzaam zijn bij of ten behoeve van essentiele 

diensten als bedoeld in bijlage A, uitsluitend voor zover zij zich 
van of naar hun werkplek begeven en voorzien zijn van een 
door het Covid Crisis Managementteam afgegeven 
toestemmingspas en een door de insteIling of het bedrijf 
afgegeven kaart, badge, sticker, verklaring of soortgelijk 
bijzonder middel waaruit hun hoedanigheid, functie en/of reden 
voor hun aanwezigheid blijkt; 

c, landsdienaren en werknemers in de particuliere sector, die 
werkzaam zijn in continue- en ploegendienst, uitsluitend 
voorzover zij gedurende die periode ter plaatse werkzaam 
moeten zijn, zij zich van of naar hun werkplek begeven en 
voorzien zijn van een door het Covid Crisis Managementteam 
afgegeven toestemmingspas en een door de dienst of het bedrij f 
afgegeven kaart, badge, sticker, verklaring of een soortgelijk 
middel waaruit hun hoedanigheid, fitnctie en/of reden voor 
aanwezigheid blijkt. 

d. de door de directeur van Volksgezondheid aangewezen 
ambtenaren allen uitsluitend voorzover zij gedurende die 
periode ter plaatse werkzaam moeten zijn, zij zich van of naar 
hun werkplek begeven en voorzien zijn van een door de dienst 
of het becirijf afgegeven kaart, badge, sticker, verklaring of een 
soortgelijk middel waaruit hun hoedanigheid, functie en/of 
reden voor aanwezigheid blijkt; 

e. ministers; 
f. leden van De Nationale Assemblée; 
g. leden van de zittende en staande magistratuur ter uitoefening 

van werlczaamheden in de rechtspleging, waarvan uitstel 
ongewenste rechtsgevolgen kunnen hebben voor procespartijen; 

h. andere personen, uitsluitend voor zij zich om een aantoonbaar 
urgente reden naar of van een medische zorginstelling of een 
apotheek met avond- en nachtdienst begeven; een daartoe 
noodzakelijke verklaring kan worden afgehaald bij het 
Nationaal Coardinatiecentrum voor Rampenbestrijding 
(NCCR); 
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De essentiele diensten die een ALGEMENE dispensatiebrief 
behoeven met een namenlijst als bijlage: 
• Multinationals en diens leveranciers 
• Parastatale bedrijven en diens leveranciers 
• Essentièle medewerkers van Bejaardentehu zen, intematen en 

kindertehuizen 
• Beveiliging- en bewakingsbedrijven 
• Geregistreerde nierdialyse centra 
• Geregistreerde dierenartspraktijken (met een wachtdienst- regeling) 
• Vitale afdelingen van de nutsbedrijven (bv storingsdiensten en 

distributie van bellcaarten) 
• Financiele instellingen 
• Haven en luchthaven activiteiten 
• Mediahuizen 

Essentiele diensten die GEEN dispensatiebrief behoeven: 
• Veiligheidsdiensten (NL, KPS, KPA, KBS, douane, BBS, DNV, 

NCCR, Kustwacht) 
• Gezondheidswerkers verbonden aan een medische instelling 
• Laboratoria en centra voor medische diagnostiek 

Algemene Voorwaarden: 
• Minimale bezetting m.u.v. medische instellingen/ 

veiligheidsdiensten en multinationals 
• Bedrijven moeten geregistreerd staan bij de Kamer van 

Koophandel en Fabrieken (KKI) 
• Bedrijven hebben voldaan aan hun belastingverplichtingen 
• Bedrijven moeten operationeel zijn (in bedrijf zijn) 
• De aanvras •  dient door de directie van het bedrijf te worden 

geda,an met het stempelafdruk en handtekening van de 
bedrij fs 1 eiding 

• De essentièle diensten die vallen on der categorie ALGEMENE 
dispensatiebrief dienen hun toeleveranciers op te geven middels 
een overzicht met contactgegevens van deze toeleveranciers 

• Bedrijven die vergunningsplichtig zijn, dienen in het bezit te zijn van 
een geldige vergunning 

3. Samenscholingen zijn teruggebracht naar max ma.al  5 personen. 

4. De brug bij Stolkertsijver is voor beweging van personen in 
beide richtingen afgesloten, met uitzondering van 
noodzakelijke 	diensten, 	de 	veiligheids- 	en 
gezondheidsautoriteiten. 

5. Het vliegverkeer voor passagiers van en naar de volgende 
dorpen is vanaf 01 juni 2020 gestopt vanwege de extra zorg in 
bepaalde gebieden in het binnenland: Stoelmanseiland, 
Drietabbetje, Godoholo, Cottica aan de Lawa, Tabiki, Antino, 
Anapaike, Oelemarie, Gaakaba en Albina. Het vervoer van 
goederen blij ft vooralsnog toegestaan. 

6. De grenzen via land, water en lucht blijven gesloten voor 
personen, mits om dringende redenen toestemming wordt 
verleend door het Nationaal COVID Management Team, 

7. De aangekondigde versoepeling is op 01 juni 2020 
teruggedraaid. Dit brengt mee dat.  
• scholen gesloten blijven; 
• crèches vanaf 02 juni 2020 weer gesloten zijn; 
• heropende markten weer gesloten worden; 
• alle bedrijven moeten terug naar de hoogste 

voorzorgsmaatregelen; 
• casinos en horeca zijn wederom gesloten voor bezoekers. 

8 Indien de burger toch op straat moet gaan, dient de burger 
vanwege gezondheids overwegingen een mond en 
neusbedekking te dragen. 

9. Bijlage A omvat een nadere omschrijving van de essentièle 
diensten, die geen, algemene of individuele dispensatiebrieven 
nodig hebben. 
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Bijlage A. 

Geïdentificeerde essentiéle diensten binnen de total lockdown van 
maandag 8 juni 2020 voor de duur van 2 weken 

Essentiele diensten die INDIVIDUELE dispensatiebr even nodig 
hebben (dispensatiebrieven OP NAAM) 

• Poliklinieken en tandartsen, uitsluitend voor spoedgevallen 
• Apotheken 
• Zorgverleners (waaronder mantelzorg, thuiszorg, etc.) 
• Supermarkten, bakkerijen, slagerijen, birtie winkri 
• Petshops 
• Dierentuinen, uitsluitend voor onderhoud van de dieren alsmede 

verzorgers van zwerfhonden 
• Service stations uitsluitend voor verkoop van brandstof, smeerolie, 

e.d. geen snacks. 
• Productiebedrijven met exportverplichtingen 
• Productiebedrijven voor voedingsmiddelen incl. slachthuizen 
• Productiebedrijven die essentiele producten tbv de gezondheid 

vervaardigen 
• Distributiebedrijven van voedingsmiddelen, schoonmaak-

middelen 
• Import- en exportbedrijven 
• Begrafenis ondememers 
• Religieuze leiders 
• Agrarische sector, landbouw, veeteelt en visserij 
• Vliegmaatschappijen 
• Callcenters 
• Vuilophaaldiensten 
• Schoonmaakbedrijven verbonden aan essentiéle diensten 
• Geldovermalcingskantoren (geen Cambio's) 
• Geregistreerde taxibedrijven: met de nodige COVID-19 

voorzorgsmaatregelen 
• Overheidslcantoren en -instanties 
• De vrije beroepen waaronder advocatuur, notariaten, landmeters, etc. 
• Accountants 
• Het Surinaams Rode Kruis  

Artikel 2. 

1. Het is een ieder verboden zich in de periode van 04 juni 2020 
vanaf 18.00 uur tot 22 juni 2020 om 06.00 uur op de openbare 
weg te begeven of te bevinden. 

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op: 
a. politie- en andere opsporingsambtenaren en ambtenaren 

belast met de staatsveiligheid; 
b. personen die werkzaam zijn bij of ten behoeve van 

essentiéle diensten als bedoeld in bijlage A, uitsluitend 
voor zover zij zich van of naar hun werkplek begeven en 
voorzien zijn van een door het Covid Crisis 
Managementteam afgegeven toestemmingspas en een door 
de instelling of het bedrijf afgegeven kaart, badge, sticker, 
verklaring of soortgelijk bijzonder middel waaruit hun 
hoedanigheid, functie en/of reden voor hun aanwezigheid 
blifict; 

c. landsdienaren en werknemers in de particuliere sector, die 
werkzaam zijn in continue- en ploegendienst, uitsluitend 
voorzover zij gedurende die periode ter plaatse werkzaam 
moeten zijn, zij zich van of naar hun werkplek begeven en 
voorzien zijn van een door het Covid Crisis 
Managementteam afgegeven toestemmingspas en een door 
de dienst of het bedrijf afgegeven kaart, badge, sticker, 
verklaring of een soortgelijk middel waaruit hun 
hoedanigheid, functie en/of reden voor aanwezigheid 
blijlct; 

d. de door de directeur van Volksgezondhe d aangewezen 
ambtenaren allen uitsluitend voorzover zij gedurende die 
periode ter plaatse werkzaam moeten zijn, zij zich van of 
naar hun werkplek begeven en voorzien zijn van een door 
de dienst of het bedrijf afgegeven kaart, badge, sticker, 
verklaring of een soortgelijk middel waaruit hun 
hoedanigheid, functie en/of reden voor aanwezigheid 
blijkt; 
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II. 	Te bepalen, dat: 
a. dit Presidentieel Besluit in het Staatsblad van de Republiek 

Suriname wordt bekendgemaakt; 
b. dit Presidentieel Besluit in werking treedt te rekenen van 

2 juni 2020 tot 22 juni 2020. 

III. Voorts te bepalen, dat de Ministers van Justitie en Politie, 
van Vollcsgezondheid, van Binnenlandse Zaken, van Buitenlandse 
Zaken, van Defensie, van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, 
van Arbeid, van Openbare Werken, Telecommunicatie en 
Communicatie, van Sociale Zaken en Volkshuisvesting belast zijn 
met de uitvoering van dit Presidentieel Besluit. 

IV. Afschrift van dit Presidentieel Besluit te zenden aan de Voorzitter 
van De Nationale Assemblee, de Voorzitter van de Rekenkamer 
van Suriname, de Vice-President van de Republiek Suriname, alle 
Ministers, de Directeur van Bestuurs- en Administratieve 
Aangelegenheden van het Kabinet van de President, alle 
departementsdirecteuren, de President van het Hof van Justitie van 
Suriname, de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie, de 
Coérdinator van het Nationaal Coérdinatie Centrum voor 
Rampenbeheersing, de Korpschef van het Korps Politie Suriname, 
de Bevelhebber van het Nationaal Leger, en aan de voorzitter en 
leden van het COVID-19 Crisis Management Team, en overige 
belanghebbenden. 

Paramaribo, de 12, juni 2020, 

DES1RÉ D. BOUTERSE 

Uitgegeven te Paramaribo, de 12, juni 2020. 
De Minister van Binnenlandse Zaken, 

M.M.F. NOERSALIM. 

e. ministers; 
f. leden van De Nationale Assemblée; 
g. leden van de zittende en staande magistratuur ter 

uitoefening van werkzaamheden in de rechtspleging, 
waarvan uitstel ongewenste rechtsgevolgen kunnen hebben 
voor procespartijen; 

h, andere personen, uitsluitend voor zij zich om een 
aantoonbaar urgente reden naar of van een medische 
zorginstelling of een apotheek met avond- en nachtdienst 
begeven; een daartoe noodzakelijke verklaring kan worden 
afgehaald bij het Nationaal Coérdinatiecentrum voor 
Rampenbestrijding (NCCR). 

3 Bijlage A omvat een nadere omschrijving van de essentiéle 
diensten, die geen, algemene of individuele dispensatiebrieven 
nodig hebben. 

Artikel 3. 
Beperking winkelen 

I. Het is verboden om in de periode van 02 juni 2020 tot en met 
04 juni 2020 na 18.00 uur: 
a. winkels en andere voor het publiek toegankelijke 

commerciéle lokaliteiten of ruimten van welke aard dan 
ook, open te hebben. 

b. publiek in deze winkels, lokaliteiten en ruimten te hebben, 
en 

c. personen met inbegrip van personeel, tot deze winkels, 
lokaliteiten en ruimten toe te laten. 

2. Het verbod bedoeld in lid 1 is niet van toepassing ten aanzien 
van hotels en logementen, voorzover het hun eigen gasten en 
personeel betreft. 
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Artikel 6. 
Samenscholingsverbod 

1. Het is verboden in de periode van 01 juni 2020 tot 
22 juni 2020 op of aan de openbare weg in openbare parken of 
tuinen, in gesloten ruimten, op sportinstellingen, sportvelden 
of op recreatieoorden deel te nemen aan een groep van meer 
dan 05 personen, met uitzondering van het Hoogste College 
van Staat, de Regering en personen uit de zorg, veiligheid en 
essentiéle diensten, mits zij sociale afstand in acht nemen. 

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op groepen die 
enkel bestaan uit personen die een gezin of huishouding 
vormen. 

3. Degene die zich bevindt in een groep als bedoeld in lid 1, is 
verplicht op een daartoe strekkend bevel van een 
geüniformeerde agent van politie direct zijn weg te vervolgen 
of zich in de door hem aangegeven richting te verwijderen. 

4. Bijlage C betreft richtlijnen voor hygine en sociale afstand bij 
het verrichten van werkzaamheden in een vitale functie of 
vitaal proces. 

5. Het is verboden begrafenis- of crematiediensten te houden of 
te verrichten, waarbij op en g moment me,er dan 05 personen 
ter plaatse aanwezig zijn. 

Artikel 7. 

Het is verboden personen door middel van het openbaar transport 
over de weg of over het water te vervoeren. 

Artikel 8. 
Beperkingen voor personen in isolatie of quarantaine 

Onverminderd hetgeen terzake bij of krachtens de Besmettelijke 
Ziektenwet 1953 of een andere wettelijke regeling is bepaald of 
besloten, is het personen jegens wie een maatregel van 
quarantaine, isolatie of verplicht thuisblijven is medegedeeld of 
opgelegd, verboden om zich daaraan te onttrekken of zich buiten 
hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden. 

3. Het verbod als bedoeld in lid 1 is niet van toepassing op: 
a. restaurants, uitsluitend voorzover zij vanuit een daartoe 

bestemd deel van hun lokaliteit afhaaleten en —drinkwaren 
verkopen; 

b. bedrijfsmatige bezorging van vooraf bestelde eten en 
drinkwaren; 

c. benzinepompstations, uitsluitend voorzover er sprake is 
van zelfbediening en door de klant wordt afgerekend via 
een daartoe bestemd raamloket; 

d apotheken die avond- en nachtdienst hebben. 

4. Het verbod als bedoeld in lid 1 is niet van toepassing op de 
terreinen en gebouwen van de luchthaven en van de 
zeehavens. 

S. Bijlage B omvat een nadere omschrijving van de lokaliteiten 
en ruimten. 

Artikel 4. 

1 Burgers krijgen de gelegenheid om in de periode van 
08 juni 2020 tot 22 juni 2020, met uitzondering van woensdag 
en zondag, dagelijks: 
a. inkopen te doen om te voorzien in hun levensonderhoud 

gedurende het tijdvak 07:00 uur en 14:00 uur onder de 
volgende voorwaarden: 
(1). onder levensonderhoud wordt verstaan: het aankopen 

van levensmiddelen en goederen bij de 
handelsondernemingen, supermarkten en overige 
winkels; 



1 (één) persoon per huishouden, die de leeftijd van 
16 jaar heeft bereikt met inachtneming van de 
volgende volgorde: 
Maandag 	: personen 	familienaam wiens 
begint met A,B,C,D,E, 
Dinsdag 	: personen 
begint met F,G,H,I,J, 
Donderdag 	: personen 
begint met K,L,M,N,O, 
Vrijdag 	: personen 
begint P,Q,R,S, 
Zaterdag 	: personen 
begint T,U,V,W,X,Y,Z 
het tonen van een geldige 
c,ontrole; 
het dragen van een mond- en 
sociale afstand in acht nemen; 

de winkelier het opvolgen van de aanwijzingen van 
en overige dienstverleners. 

(2) 

wiens 

wiens 

wiens 

wiens 

familienaam 

familienaam 

familienaam 

familienaam 

legitimatiebewijs bij 

neusbedekking en de 
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b te bezoeken aan poliklinieken/ ziekenhuizen/ S.E.H./ 
apotheken/ politiepost/ PCS en mortuarium. 

2. De beweg ngen op woensdag en zondag is alleen voor urgente 
vallen. 

3. Burgers zijn verplicht hun handelingen te verrichten in hun 
desbetreffende ressort. 

4. Het is verboden zich in het openbaar te begeven voor andere 
doeleinden. 

Artikel 5. 
Beperking winkeliers en leveranciers 

1 Winkeliers krijgen de gelegenheid om in de periode van 
08 juni 2020 tot 22 juni 2020, met uitzondering van woensdag 
en zondag, dagelijks: 
a. online bestellingen aan te nemen, zoals via 

WhatsApp/ sms of telefonisch; 
b. voor de overige winkels geldt het volgende: 

• bezoekers dienen bij het betreden van de winkel hun 
handen te ontsmetten; 

• de openingstijden zijn van 07.00 uur — 14.00 uur met 
uitzondering van woensdag en zondag; 

• in de winkel dienen markeringen te zijn om de sociale 
afstand te behouden. 

2. Leveranciers van eerste levensbehoeften krijgen de 
gelegenheid om in de periode van 08 juni 2020 tot 
22 juni 2020, met uitzondering van woensdag en zondag, 
dagelijks hun producten aan de retailer tussen 
15.00 — 19.00 uur te leveren, met uitzondering van woensdag 
en zondag. 

3. Huisleverancies 
a. Huisleveranties van bedrijven, zoals slagerijen en grote 

supermarkten 	geschieden 	dagelijks 	tussen 
07.00 uur — 14,00 uur, met uitzondering van woensdag en 
zondag; 

b. Midden- en kleine bedrijven die levering aan huis willen 
doen, dienen zich registreren bij de ministeries van 
Handel, Industrie en Toerisme en van Landbouw, Veeteelt 
en Visserij voor een toestemmingspas. 
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Algemene hvgienevoorschriften  
- Een ieder dient handen te wassen met zeep en water voor minimaal 

20 seconden, bij afwezigheid van water, een gel gebruiken met 
minimaal 70% alcohol; 

- Bij het niezen of hoesten wordt een pap eren zakdoek gebruiltt dat 
meteen daarna wordt weggegooid, zo deze niet beschikbaar is, 
wordt gehoest of geniesd in de kromme van de elleboog; 
Het gezicht, met name de mond, neus en ogen, dient zo min 
mogelijk te worden aangeraakt; 

- Oppervlakten die door veel personen worden aangeraakt, zoals 
lichtknoppen, stopcontacten, deurknoppen en dergelijke dienen 
regelmatig schoon te worden gemaakt. 

2020 	 STAATSBLAD 
	

No. 110 
VAN DE 

REPUBLIEK SURINAME 

PRESIDENTIEEL BESLUIT van 12 juni 2020 PB no.: 07 /2020 
inzake uitvoering van artikel 4 lid 2 van de Wet 
Uitzonderingstoestand COVID-19 (S.B. 2020 no. 83) 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

GELEZEN: 

Het schrijven van de voorzitter van het COVID-19 Crisis Management 
Team van 05 juni 2020. 

GEHOORD: 

De Directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden van het 
Kabinet van de President van de Republiek Suriname. 

GELET: 

Artikel 4 lid 2 van de Wet Uitzonderingstoestand COVID-19 
(S.B. 2020 no. 83); 
Het Besluit Taakomschrijving Departementen 1991 
(S.B. 1991 no. 58, zoals laatstelijk gewijzigd bij 
S.B. 2010 no.124); 
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OVERWEGENDE: 

- dat in verband met de COVID-19 pandemie bij de Wet 
Uitzonderingstoestand COVID-19 (S.B. 2020 no. 83) de burgerlijke 
uitzonderingstoestand wordt afgekondigd voor het grondgebied van 
de Republiek Suriname; 

- dat volgens artikel 4 lid 1 van deze wet de Regering in relatie tot de 
specifieke dreiging vanwege COVID-19, de ernst van de dreiging of 
crisis alsmede in verband met de bescherming van de 
volksgezondheid of de algemene veiligheid van burgers en de 
directe gevolgen hiervan, maatregelen kan treffen; 

dat derhalve het noodzakelijk is dat de volgende specifieke 
maatregelen worden vastgesteld. 

BESLUIT: 

I. 

	

	Ter uitvoering van artikel 4 lid 2 van de Wet Uitzonderingstoestand 
COVID-19 (S.B. 2020 no. 83) de specifieke maatregelen, welke 
door de Regering worden getroffen in het kader van deze wet, vast 
te stellen als volgt: 

Artikel 1. 
Beperking bewegingsvrijheid 

1 Het is een ieder verboden zich in de periode van 02 juni 2020 
tot en met 16 juni 2020 in heel Suriname vanaf 18.00 uur tot 
06.00 uur op de openbare weg te begeven of te bevinden. 

Anderen  
23. Barbershops, kappers en kapsalons; 
24. Schoonheidssalons, spa's en massagesalons; 
25. Sauna's; 
26. Bouwprojecten; 
27. Kerken, tempels en andere gebouwen of ruimten bestemd voor 

godsdienstbeoefening. 

Bijlage C. 

Richtlijnen voor hygiéne en sociale afstand bij het verrichten van 
werkzaamheden in een vitale functie of vitaal proces 

Maatregelen voor het waarborgen sociale afstand  
Er worden niet meer dan twee personen per gezin of huishouding 
tegelijk in een onderneming toegelaten. 
Een ieder bewaart minimaal anderhalve (11/2) meter afstand tot de 
andere aanwezige personen; de ondernemer draagt zorg voor het 
aanduiden door middel van bijvoorbeeld gekleurde tape op de grond 
op welke afstand de personen bij kassa en in gangpaden afstand 
dienen te houden. 

Maatregelen voor het waarborgen van een goede hvgiéne bij contact 
met een klant.  
- Een ondernemer draagt zorg voor de aanwezigheid van 

alcoholhoudende handgel (ten minste 70%) of een water met 
handzeep bij de klanteningang van de onderneming. 

- Winkelwagens, winkelmandjes en betaalautomaten worden 
regelmatig gedurende de dag ontsmet met sanitizer of een 
chloorhoudend schoonmaakmiddel. 

- Het gebruik van contant geld wordt ontmoedigd. 
- Het personeel wordt voorgelicht en getraind over de 

hygiénevoorschriften. 
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Bijlage B. 

Instellingen, niet essentiele d ensten en processen 

Onderwijs  
1. Scholen, kinderopvartgcentra, cursusinstellingen en opleidings-

instituten. 

Detailhandel  
2. Winkelcentra; 
3. Kleding en/of accessoireswinkels; 
4. Juweliers; 
5. Vlooienmarkten; 
6. Souvemierwinkels; 
7. ICiosken; 

Horeca en I evensmidd elenbedri' v en 
8. Bars; 
9. Nachtclubs, discotheken en dergelijke; 
10 Trucks of soortgelijke voertuigen bestemd voor de bereiding of 

verkoop van eten-en drinkwaren aan of op de openbare weg, tenzij ten 
behoeve van afhaal en bezorging; 

11, Restaurants en andere commerciele gelegenheden voor het bereiden 
en leveren van eten, tenzij ten behoeve van afhaal of bezorging; 

12 Balckerijen, tenzij ten behoeve van afhaal en bezorging; 

Recreatie 
13. Casinos; 
14. Bedijven met alle vormen van kansspelen; 
15. Kunstcentra- en kanstgalerieen; 
16. Musea; 
17. Bioscopen; 
18. Buurt- en recreatiecentra; 
19. Partycentra en feestvermakelijkheden; 
20. Sport- en filnesscentra of —gelegenheden; 
21. Evenementen- conferentie- en vergadercentra; 
22. Inrichtingen waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het 

verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde of 
bedrijfsmatige vertoningen van erotisch-pomografische aard; 

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op: 
a. politie- en andere opsporingsambtenaren en ambtenaren belast 

met de staatsveiligheid; 
b. personen die werkzaam zijn bij of ten behoeve van essentiele 

diensten als bedoeld in bijlage A, uitsluitend voor zover zij zich 
van of naar hun werkplek begeven en voorzien zijn van een 
door het Covid Crisis Managementteam afgegeven 
toestemmingspas en een door de instelling of het bedrijf 
afgegeven kaart, badge, sticker, verklaring of soortgelijk 
bijzonder middel waamit hun hoedanigheid, functie en/of reden 
voor hun aanwezigheid blijkt; 

c. landsdienaren en werknemers in de particuliere sector, die 
werkzaam zijn in continue- en ploegendienst, uitsluitend 
voorzover zij gedurende die periode ter plaatse werkzaam 
moeten zijn, zij zich van of naar hun werkplek begeven en 
voorzien zijn van een door het Covid Crisis Managementteam 
afgegeven toestemmingspas en een door de dienst of het bedrijf 
afgegeven kaart, badge, sticker, verklaring of een soortgelijk 
middel waaruit hun hoedanigheid, functie en/of reden voor 
aanwezigheid blijkt. 

d. de door de directeur van Volksgezondheid aangewezen 
ambtenaren allen uitsluitend voorzover zij gedurende die 
periode ter plaatse werkzaam moeten zijn, zij zich van of naar 
hun werkplek begeven en voorzien zijn van een door de dienst 
of het bedrijf afgegeven kaart, badge, sticker, verklaring of een 
soortgelijk middel waamit hun hoedanigheid, functie en/of 
reden voor aanwezigheid blijkt; 

e. ministers; 
f. leden van De Nationale Assemblée; 
g. leden van de zittende en staande magistratuur ter uitoefening 

van werkzaamheden in de rechtspleging, waarvan uitstel 
ongewenste rechtsgevolgen kunnen hebben voor procespartijen; 

h. andere personen, uitsluitend voor zij zich om een aantoonbaar 
urgente reden naar of van een medische zorginstelling of een 
apotheek met avond- en nachtdienst begeven; een daartoe 
noodzakelijke verklaring 1can worden afgehaald bij het 
Nationaal Coerdinatiecentrum voor Rampenbestrijding 
(NCCR); 
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De essentiele diensten die een ALGEMENE dispensatiebrief 
behoeven met een namenlijst als bijlage: 
• Multinationals en diens leveranciers 
• Parastatale bedrijven en diens leveranciers 
• Essentièle medewerkers van Bejaardentehuizen, intematen en 

kindertehuizen 
• Beveiliging- en bewalcingsbedriiven 
• Geregistreerde nierdialyse centra 
• Geregistreerde dierenartspraktijken (met een wachtdienst- regeling) 
• Vitale afdelingen van de nutsbedrij ven (bv storingsdiensten en 

distributie van belkaarten) 
• Financiéle instellingen 
• Haven en luchthaven activiteiten 
• Mediahuizen 

Essentiele diensten die GEEN dispensatiebrief behoeven: 
• Veiligheidsdiensten (NL, KPS, KPA, KBS, douane, BBS, DNV, 

NCCR, Kustwa£ht) 
• Gezondheidswerkers verbonden aan een medische instelling 
• Laboratoria en centra voor medische diagnostiek 

Algemene Voorwaarden: 
• Minimale 	bezetting 	m.u. v. 	medische 	instellingen/ 

veiligheidsdiensten en multinationals 
• Bedrijven moeten geregistreerd staan bij de Kamer van 

Koophandel en Fabrieken (KKF) 
• Bedrijven hebben voldaan aan hun belastingverplichtingen 
• Bedrijven moeten operationeel zijn (in bedrijf zijn) 
• De aanvraag dient door de directie van het bedrijf te worden 

gedaan met het stempelafdruk en handtekening van de 
bedrij fs eiding 

• De essentièle diensten die vallen on der categorie ALGEMENE 
dispensatiebrief dienen hun toeleveranciers op te geven middels 
een overzicht met contactgegevens van deze toeleveranciers 

• Bedrijven die vergunningsplichtig zijn, dienen in het bezit te zijn van 
een geldige vergunning 

3. Samenscholingen zijn teruggebracht naar maximaal 5 personen. 

4. De brug bij Stolkertsijver is voor beweging van personen in 
beide richtingen afgesloten, met uitzondering van 
noodzakelijke 	diensten, 	de 	veiligheids- 	en 
gezondheidsautor teiten. 

5. Het vliegverkeer voor passagiers van en naar de volgende 
dorpen is vanaf 01 juni 2020 gestopt vanwege de extra zorg in 
bepaalde gebieden in het binnenland: Stoelmanseiland, 
Drietabbetje, Godoholo, Cottica aan de Lawa, Tabiki, Antino, 
Anapaike, Oelemarie, Gaakaba en Albina. Het vervoer van 
goederen blijft vooralsnog toegestaan. 

6. De grenzen via land, water en lucht blijven gesloten voor 
personen, mits om dringende redenen toestemming wordt 
verleend door het Nationaal COVID Management Team. 

7 De aangekondigde versoepeling is op 01 juni 2020 
teruggedraaid. Dit brengt mee dat: 
• scholen gesloten blijven; 
• crèches vanaf 02 juni 2020 weer gesloten zijn; 
• heropende markten weer gesloten worden; 
• alle bedrijven moeten terug naar de hoogste 

voorzorgsmaatregelen; 
• casinos en horeca zijn wederom gesloten voor bezoekers. 

8. Indien de burger toch op straat moet gaan, dient de burger 
vanwege gezondheids overwegingen een mond en 
neusbedekking te dragen. 

9. Bijlage A omvat een nadere omschrijving van de essentièle 
diensten, die geen, algemene of individuele dispensatiebrieven 
nodig hebben. 
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Bijlage A. 

Geïdentificeerde essentiele diensten binnen de total lockdown van 
maandag 8 juni 2020 voor de duur van 2 weken 

Essentiele diensten die INDIVIDUELE dispensatiebrieven nodig 
hebben (dispensatiebrieven OP NAAM) 

• Poliklinieken en tandartsen, uitsluitend voor spoedgevallen 
• Apotheken 
• Zorgverleners (waaronder mantelzorg, thuiszorg, etc.) 
• Supermarkten, bakkerijen, slagerijen, birtie winkri 
• Petshops 
• Dierentuinen, uitsluitend voor onderhoud van de dieren alsmede 

verzorgers van zwerfhonden 
• Service stations uitsluitend voor verkoop van brandstof, smeerolie, 

e.d. geen snacks. 
• Productiebedrijven met exportverplichtingen 
• Productiebedrijven voor voedingsmiddelen incl. slachthuizen 
• Productiebedrijven die essentiele producten tbv de gezondheid 

vervaardigen 
• Distributiebedrijven van voedingsmiddelen, schoonmaak-

middelen 
• Import- en exportbedrijven 
• Begrafenis ondernemers 
• Religieuze leiders 
• Agrarische sector, landbouw, veeteelt en visserij 
• Vliegmaatschappijen 
• Callcenters 
• Vuilophaaldiensten 
• Schoonmaakbedrijven verbonden aan essentiele diensten 
• Geldovennakingskantoren (geen Cambio's) 
• Geregistreerde taxibedrijven: met de nodige COVID-19 

voorzorgsmaatregelen 
• Overheidslcantoren en -instanties 
• De vrije beroepen waaronder advocatuur, notariaten, landmeters, etc. 
• Accountants 
• Het Surinaams Rode Kruis  

Artikel 2. 

1 Het is een ieder verboden zich in de periode van 04 juni 2020 
vanaf 18.00 uur tot 22 juni 2020 om 06.00 uur op de openbare 
weg te begeven of te bevinden. 

2 Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op: 
a. politie- en andere opsporingsambtenaren en ambtenaren 

belast met de staatsveiligheid; 
b. personen die werkzaam zijn bij of ten behoeve van 

essentiele diensten als bedoeld in bijlage A, uitsluitend 
voor zover zij zich van of naar hun werkplek begeven en 
voorzien zijn van een door het Covid Crisis 
Managementteam afgegeven toestemmingspas en een door 
de instelling of het bedrijf afgegeven kaart, badge, sticker, 
verklaring of soortgelijk bijzonder middel waaruit hun 
hoedanigheid, functie en/of reden voor hun aanwezigheid 
blijkt; 

c. landsdienaren en werknemers in de particuliere sector, die 
werkzaam zijn in continue- en ploegendienst, uitsluitend 
voorzover zij gedurende die periode ter plaatse werkzaam 
moeten zijn, zij zich van of naar hun werkplek begeven en 
voorzien zijn van een door het Covid Crisis 
Managementteam afgegeven toestemmingspas en een door 
de dienst of het bedrijf afgegeven kaart, badge, sticker, 
verklaring of een soortgelijk middel waaruit hun 
hoedanigheid, functie en/of reden voor aanwezigheid 
blijkt; 

d de door de directeur van Volksgezondheid aangewezen 
ambtenaren allen uitsluitend voorzover zij gedurende die 
periode ter plaatse werkzaRm moeten zijn, zij zich van of 
naar hun werkplek begeven en voorzien zijn van een door 
de dienst of het bedrijf afgegeven kaart, badge, sticker, 
verklaring of een soortgelijk middel waaruit hun 
hoedanigheid, functie en/of reden voor aanwezigheid 
blijkt; 
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II. 	Te bepalen, dat: 
a. dit Presidentieel Besluit in het Staatsblad van de Republiek 

Suriname wordt bekendgemaakt; 
b. dit Presidentieel Besluit in werk ng treedt te rekenen van 

2 juni 2020 tot 22 juni 2020. 

III. Voorts te bepalen, dat de Ministers van Justitie en Politie, 
van Volksgezondheid, van Binnenlandse Zaken, van Buitenlandse 
Zaken, van Defensie, van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, 
van Arbeid, van Openbare Werken, Telecommunicatie en 
Communicatie, van Sociale Zaken en Volkshuisvesting belast zijn 
met de uitvoering van dit Presidentieel Besluit. 

IV. Afschrift van dit Presidentieel Besluit te zenden aan de Voorzitter 
van De Nationale Assemblee, de Voorzitter van de Rekenkamer 
van Suriname, de Vice-President van de Republiek Suriname, alle 
Ministers, de Directeur van Bestuurs- en Administratieve 
Aangelegenheden van het Kabinet van de President, alle 
departementsdirecteuren, de President van het Hof van Justitie van 
Suriname, de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie, de 
Coerdinator van het Nationaal Coerdinatie Centrum voor 
Rampenbeheersing, de Korpschef van het Korps Politie Suriname, 
de Bevelhebber van het Nationaal Leger, en aan de voorzitter en 
leden van het COVID-19 Crisis Management Team, en overige 
belanghebbenden. 

Paramaribo, de 12,e juni 2020, 

DESIRÉ D. BOUTERSE 

Uitgegeven te Paramaribo, de 12e  juni 2020. 
De Minister van Binnenlandse Zaken, 

M.M.F. NOERSALEVI. 

e. ministers; 
f leden van De Nationale Assemblée; 
g. leden van de zittende en staande magistratuur ter 

uitoefening van werkzaamheden in de rechtspleging, 
waarvan uitstel ongewenste rechtsgevolgen kunnen hebben 
voor procespartijen; 

h. andere personen, uitsluitend voor zij zich om een 
aantoonbaar urgente reden naar of van een medische 
zorginstelling of een apotheek met avond- en nachtdienst 
begeven; een daartoe noodzakelijke verklaring kan worden 
afgehaald bij het Nationaal Coerdinatiecentrum voor 
Rampenbestrijding (NCCR). 

3. Bijlage A omvat een nadere omschrijving van de essentiele 
diensten, die geen, algemene of individuele dispensatiebrieven 
nodig hebben. 

Artikel 3. 
Beperking winkelen 

1 Het is verboden om in de per iode van 02 juni 2020 tot en met 
04 juni 2020 na 18.00 uur: 
a. winkels en andere voor het publiek toeganlcelijke 

commerciele lokaliteiten of ruimten van welke aard dan 
ook, open te hebben. 

b. publiek in deze winkels, lokaliteiten en ruimten te hebben, 
en 

c. personen met inbegrip van personeel, tot dez,e winkels, 
lokaliteiten en ruimten toe te laten. 

2. Het verbod bedoeld in lid 1 is niet van toepassing ten aanzien 
van hotels en logementen, voorzover het hun eigen gasten en 
personeel betreft. 
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Artikel 6. 
Samenseholingsverbod 

1. Het is verboden in de periode van 01 juni 2020 tot 
22 juni 2020 op of aan de openbare weg in openbare parken of 
tuinen, in gesloten ruimten, op sportinstellingen, sportvelden 
of op recreatieoorden deel te nemen aan een groep van meer 
dan 05 personen, met uitzondering van het Hoogste College 
van Staat, de Regering en personen uit de zorg, veiligheid en 
essentile diensten, mits zij sociale afstand in acht nemen. 

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op groepen die 
enkel bestaan uit personen die een gezin of huishouding 
vormen. 

3. Degene die zich bevindt in een groep als bedoeld in lid 1, is 
verplicht op een daartoe strekkend bevel van een 
geüniformeerde agent van politie direct zijn weg te vervolgen 
of zich in de door hem aangegeven richting te verwijderen. 

4. Bijlage C betreft richtlijnen voor hygi&le en sociale afstand bij 
het verrichten van werkzaamheden in een vitale functie of 
vitaal proces. 

5. Het is verboden begrafenis- of crematiediensten te houden of 
te verrichten, waarbij op enig moment meer dan 05 personen 
ter plaatse aanwezig zijn. 

Artikel 7. 

Het is verboden personen door middel van het openbaar transport 
over de weg of over het water te vervoeren. 

Artikel 8. 
Beperkingen voor personen in isolatie of quarantaine 

Onverminderd hetgeen terzake bij of krachtens de Besmettelijke 
Ziektenwet 1953 of een andere wettelijke regeling is bepaald of 
hesloten, is het personen jegens wie een maatregel van 
quarantaine, isolatie of verplicht thuisblijven is medegedeeld of 
opgelegd, verboden om zich daaraan te onttrekken of zich buiten 
hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden. 

3. Het verbod als bedoeld in lid 1 is niet van toepassing op: 
a. restaurants, uitsluitend voorzover zij vanuit een daartoe 

bestemd deel van hun lokaliteit afhaaleten en —drinkwaren 
verkopen; 

b. bedrijfsmatige bezorging van vooraf bestelde eten en 
drinkwaren; 

c. benzinepompstations, uitsluitend voorzover er sprake is 
van zelfbediening en door de klant wordt afgerekend via 
een daartoe bestemd raamloket; 

d. apotheken die avond- en nachtd.enst hebben. 

4. Het verbod als bedoeld in lid 1 is niet van toepassing op de 
terreinen en gebouwen van de luchthaven en van de 
zeehavens. 

5. Bijlage B omvat een nadere omschrijving van de lokaliteiten 
en ruimten. 

Artikel 4. 

1 Burgers krijgen de gelegenheid om in de periode van 
08 juni 2020 tot 22 juni 2020, met uitzondering van woensdag 
en zondag, dagelijks: 
a. inkopen te doen om te voorzien in hun levensonderhoud 

gedurende het tijdvak 07:00 uur en 14:00 uur onder de 
volgende voorwaarden: 
(1). onder levensonderhoud wordt verstaan: het aankopen 

van levensmiddelen en goederen bij de 
handelsondernemingen, supermarkten en overige 
winkels; 



(2). 1 (één) persoon per hu shouden, die de leeftijd van 
16 jaar heeft bereikt met inachtneming van de 
volgende volgorde: 
Maandag 	: personen wiens familienaam 
begint met A,B,C,D,E, 
Dinsdag 	: personen wiens familienaam 
begint met F,G,H,I,J, 
Donderdag 	: personen wiens famiiienaam 
begint met K,L,M,N,O, 
Vrij dag 	: personen wiens familienaam 
begint P,Q,R,S, 
Zaterdag 	: personen wiens familienaam 
begint T,U,V,W,X,Y,Z 
het tonen van een geldige legitimat ebewijs bij 
controle; 
het dragen van een mond- en neusbedekking en de 
sociale afstand in acht nemen; 
het opvolgen van de aanwijzingen van de winkelier 
en overige dienstverleners. 
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b. te bezoeken aan poliklinieken/ ziekenhuizen/ S.E.H./ 
apotheken/ politiepost/ PCS en mortuarium. 

2. De bewegingen op woensdag en zondag is alleen voor urgente 
vallen. 

3. Burgers zijn verplicht hun handelingen te verr chten in hun 
desbetreffende ressort. 

4. Het is verboden zich in het openbaar te begeven voor andere 
doeleinden. 

Artikel 5. 
Beperking winkeliers en leveranciers 

1 Winkeliers krijgen de gelegenheid om in de periode van 
08 juni 2020 tot 22 juni 2020, met uitzondering van woensdag 
en zondag, dagelijks: 
a. online bestellingen aan te nemen, zoals via 

WhatsApp/ sms of telefonisch; 
b. voor de overige winkels geldt het volgende 

• bezoekers dienen bij het betreden van de winkel hun 
handen te ontsmetten; 

• de openingstijden zijn van 07.00 uur — 14.00 uur met 
uitzondering van woensdag en zondag; 

• in de winkel dienen markeringen te zijn om de sociale 
afstand te behouden. 

2 Leveranciers van eerste levensbehoeften krijgen de 
gelegenheid om in de periode van 08 juni 2020 tot 
22 juni 2020, met uitzondering van woensdag en zondag, 
dagelijks hun producten aan de retailer tussen 
15.00 — 19.00 uur te leveren, met uitzondering van woensdag 
en zondag. 

3 Huisleverancies 
a. Huisleveranties van bedrijven, zoals slagerijen en grote 

supermarkten 	geschieden 	dagelijks 	tussen 
07.00 uur — 14.00 uur, met uitzondering van woensdag en 
zondag; 

b. Midden- en kleine bedrijven die levering aan huis willen 
doen, dienen zich registreren bij de ministeries van 
Handel, Industrie en Toerisme en van Landbouw, Veeteelt 
en Visserij voor een toestemmingspas. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34

