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Intitulé

: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot vaststelling van de vorm van de gezondheidspas en van de
verklaringen, bedoeld in artikel 17 van de Quarantaineverordening (AB 1992 no. GT 7)

Citeertitel: Geen
Vindplaats : AB 1993 no. GT 28
Wijzigingen: Geen
=====================================================================
Artikel 1
Het model van de gezondheidspas, bedoeld in artikel 17 van de
Quarantaineverordening (AB 1992 no. GT 7), wordt vastgesteld als
volgt:
GEZONDHEIDSPAS,
als bedoeld in artikel 17 van de Quarantaineverordening (AB 1992 no. GT 7)
______________
No. ......
De directeur van de Directie Volksgezondheid in Aruba verklaart
dat het ........................................................ schip
genaamd ..............................................................
varende onder .................................................. vlag,
waarvan de gezagvoerder is genaamd ...................................
en de vertegenwoordiger hier is ......................................
met een bemanning van ................. en ............... passagiers,
de haven van ..................................... verlaat met bestemrede
ming naar ............................................................
en dat de hier bovenaangehaalde haven en omstreken vrij zijn van de
rede
volgende ziekten: cholera, gele koorts, pest, pokken en alastrim.
Afgegeven de ..................... 19.. te ...........
De directeur voornoemd,
(of namens deze)
Artikel 2
Met betrekking tot vliegtuigen die landen bevaren, waarvan de
wetgeving overlegging eist van gezondheidsverklaringen van een vastgesteld model, kan, in afwijking van het bij artikel 1 vastgesteld model, door de directeur van de Directie Volksgezondheid of namens deze
de gezondheidsverklaring worden gesteld op het buitenlands document,
mits daarin de gegevens zijn opgenomen, die in een gezondheidspas
waarvan het model bij artikel 1 is vastgesteld, behoren te worden ingevuld.
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Artikel 3
Het model van de verklaringen, bedoeld in artikel 17 van de Quarantaineverordening, wordt vastgesteld als volgt:
VERKLARING,
bedoeld in artikel 17 van de Quarantaineverordening (AB 1992 no. GT
7), ten behoeve van belanghebbenden, betreffende toegepaste quarantainemaatregelen.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
No.
De directeur van de Directie Volksgezondheid in Aruba verklaart,
dat het ........................................................ schip
genaamd ..............................................................
varende onder ................................................... vlag
gezagvoerder .........................................................
vertegenwoordiger van de eigenaar ....................................
haven van afvaart ....................................................
aangedane tussenhavens ...............................................
volgende haven van bestemming ........................................
de ............................. 19 .. in de haven van ...............
op de rede
.................................. is aangekomen.
______________
a. De opvarende van bovengenoemd schip, ..............................
oud ...............................................................
wonende ...........................................................
van beroep ........................................................
is van ............................. tot ..........................
aan de navolgende quarantainemaatregelen onderworpen geweest.
______________
b. Op de navolgende goederen .........................................
afkomstig uit bovengemeld schip zijn van ..........................
tot ........................ de onderstaande maatregelen toegepast.
______________
c. Op bovengemeld schip zelf zijn van ................................
tot ............................ de navolgende quarantainemaatregelen toegepast.
______________
Afgegeven de .................... 19.. te ...........
De directeur voornoemd,
(of namens deze)
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