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1991 No.16
AFKONDIGINGSàLAD
VAN
ARUBA
L|SBESLUIT: houdende algemene maatreçel|, van 18 januar: 1991 ter
ultvoering van art ikel 28, eerste lid, van de Lendsvero|||g op de
g|eesmlddel|voorzi||g (àB 1990 no. GT 9) (Lnnam|sluit dienstregeling apotheken 1991).
Ditgegeven, 8 februari 1991
De miniater van Justltie,
H.S. Croes
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Pagtna 2 |fkondig|gsblad van Aruba 1991 no. 16
15 HAMs DER KOHINGIHI
DE |D. œtlvFltK;| van Muba,
In overwegàng genomen hohhonder
dat het wenselijk is nieuwe regels te stellen met betrekkâng
tot het openings- en sluitinçsu| vau de openbare apotheken;
Gelet op:
art tkel 28, eergte liG, van de Lnn|overo|||ç op de geneesmiddeleâvoorwi||g.'l| 1990 no. G; 9))
Heeft, de Raad vau àdvies geboord, besloten:
Artikel l
Jn dtt lanan|sluit wordt verstnnn onder:
de nachtdienst : de dienst van 20.QQ uur tot 08.00 uur;
de zondagsdïe|t : de dienst op zondagen en daarmee gelijkgestelde dagen.
Artikel 2
1. Behalve op zoâdaç'en en annw-=e gelij|estel| dagen,
moeten alle openhnre apothekan voor het publiek qeopend zijn
van 08.00 uur tot 20.00 uur.
2. Van 20.00 uur tot 08.0Q uur en op zondagen en dnn maoe
gelijkgestelde dagen van 08.00 tot 20.00 uur, is zowel in het
gebied. gelegen ten zul.d-oosten van het SPaa|N Lagoen als in
het gebied: gelegen ten noor|e|ten van het Spa-nM Lagoen een
van de openbare apothekûn voor het publlek geonond.
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Artlkel 3
De Inspecteur voor Geneesmi|elen stelt, ja overleg met de
apothekers, verbonden nnn de openbare apo thaken een dionx|ege.
ling ten aanzien van de nacït- en zondagsdïe|st op, voor zowel
het gebledy gelegen ten zuid-ooaten van het spaans Lagoep als
voor het gebied, gelegen ten n'oord-westen van het sp.aans Lagœen.
Artlkel 4
1. De apotheker dtq de nacht- of zondagsdienst heeft,
maakt dlt ten minste een dag tevoren bekend in een of meer in
Aruba verschljnende dagbladen.
2. Verander|çen tn de dienstr|el|g, bedoeld Nu art|kel
3, worden op dezelfde wtjze bekend gamaakt.
3. Op een bord, gep|aatst aan de vo|rkant van elk
ûpotheekge|uw in de directe nabijheid van de hoofding|çy
Wordt op duidelljke wljze a|gegeven, welko apotheek in het
desbetreffende gebïed nacht. engof zondaga|e|t heeft, onder
vermelding van de naam van de dlenatdo|d. apotheker.
Artikel 5
1. Bij verh inder|.ng van emn apotheker om zijn dienst overyee|omsttg de dienstregel|g: bedoeld in art tkel 3 uit te oefenen wordt de wn-rnomsng door de andere apotheke
: rs on|erl |ug
geregeld.
2. De afwïjking van een Gienstregel|g behoeft de goedkeuring van de Inspecteur voor Genee|i|el|; in spoede ysenaa go.
vallen kan worden volstnan mot een onve|ijlde medp|el sng vaq
de afwijktng van de .ji|natregll|g aan de znspecteur voor Genee|iddelen. '
Art ikel 6
Het Lands|alult dienstregel ing apotheken (àB 1||0 no. GT
67) wordt ingetrokk|.
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àrtikel 7
1. Dit lanam|sluit treedt in werk|ng met ingang van de
dag na dfe van zijn plaatsing in het Afkondlg|ç|l| van àruba.
2. Het kan worden aangehaald als Lan||sluït dienstr|el ing apotheken 1991.
Gegeven te oranjestad 18 januari 19:1
M. Croes
De m|nlster van Pablieke Werken
en Volksgezon|eld
P.P. Kelly
De minister van Justitie,
H.S. Croes
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