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COVID-19

G E R E C H T  I N  E E R S T E  A A N L E G  V A N  A R U B A



Het lijkt erop dat we op Aruba het virus eindelijk in
bedwang hebben, althans voorlopig en laten we dat
samen vooral zo houden. Van essentieel belang
hierbij is dat de gezondheid en het welzijn van
justitiabelen, procesdeelnemers en ook onze
medewerkers, wordt gewaarborgd. In verband
hiermee heeft het Gerecht de nodige stappen
genomen om nieuwe spreiding van het virus zo veel
mogelijk tegen te gaan. In dit document kunt u lezen
welke maatregelen dit zijn. Door de 'Social distancing'
bijvoorbeeld kan het Gerecht voortaan maar een
beperkte capaciteit bezoekers ontvangen. Wij vragen
om uw begrip en medewerking hiervoor. Mocht u een
zitting willen bijwonen dan vragen wij u vriendelijk om
eerst contact hierover op te nemen het Gerecht.

Het Gerecht doet daarnaast ook een beroep op u als
bezoeker om te allen tijden minimaal 1,5 meter
afstand te houden van andere bezoekers en
medewerkers en om het voor u beschikbaar gestelde
desinfectiegel te gebruiken. Samen voorkomen wij
transmissie en houden we het virus in bedwang.

"Hunto nos por atrobe!"

Jacques Keltjens

GEACHTE
BEZOEKERS



TOEGANG TOT HET
GEBOUW

De beveiligingsbeambte observeert in hoeverre een
bezoeker zichtbare symptomen heeft zoals
(neus)verkoudheid, loopneus, niezen, hoest. In geval
een van de symptomen wordt geconstateerd, mag de
bezoeker niet naar binnen.

Heeft u recent contact gehad met iemand die
verkoudheid, loopneus, keelpijn of koorts heeft?

Woont u samen met iemand die verkoudheid,
loopneus, keelpijn of koorts heeft?

Heeft u recent contact gehad met iemand die met het
coronavirus besmet is? 

 

Standaard vragen die door de beveiligingsbeambte
worden gesteld zijn:

De beveiligingsbeambte stelt aan een bezoeker
tijdens de toegangscontrole vragen om vast te stellen
of er sprake is van verkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts. In geval er
sprake is van een van de symptomen, mag de
bezoeker niet naar binnen.

De beveiligingsbeambte meet de lichaamstemperatuur
van de bezoeker op afstand. In geval een
lichaamstemperatuur van 38 graden Celsius of hoger
wordt gemeten, mag de bezoeker niet naar binnen.

De bezoeker toont een geldig identiteitsbewijs en logt
zelf zijn naam, de tijd, handtekening en meldt de reden
voor zijn bezoek. 

In geval een bezoeker die niet naar binnen mag,
betrokken is in een zaak, wordt de zaak- en/of
parketnummer en de contactgegevens (mobiele
nummer en e-mailaddres) van de betrokkene
geregistreerd. De bezoeker wordt geïnformeerd dat het
Gerecht contact met hem/haar zal opnemen.
Vervolgens informeert de beveiligingsbeambte de
desbetreffende rechter/griffier dat een betrokkene bij
de zaak de toegang is geweigerd.

De bezoeker reinigt de handen met de beschikbaar
gestelde desinfectiemiddel. Handschoenen moeten
worden uitgetrokken.

        

       



Genodigden kunnen, voor zover er ruimte is, op
aanwijzing van de beveiligingsbeambte plaats nemen in
een van de wachtruimtes. Is er geen plek meer vrij in de
wachtruimtes dan moeten genodigden buiten wachten,
totdat de beveiligingsbeambte aangeeft dat ze naar
binnen mogen.  

Maximaal twee bezoekers kunnen door de balie worden
geholpen. Bezoekers voor de balie worden één voor één
tot het Gerecht toegelaten door de
beveiligingsbeambte.

Bezoekers voor de balie nemen een nummer en
wachten buiten totdat de beveiligingsbeambte aangeeft
dat ze naar binnen mogen.

Contactoppervlaktes, trapleuningen, stoelen,
armleuningen e.d. worden om de drie uur door de
interieurverzorgers gereinigd.

 

        

        

 

PUBLIEKE RUIMTES
Houd minimaal anderhalve meter afstand.

Volg de looproutes.

Alle wachtruimtes en zittingzalen zijn voorzien van
aanduidingen waar u kan staan en zitten. Ga alleen
staan of zitten op een plek met aanduiding. De
beveiligingsbeambte zal toezicht houden op de
naleving hiervan.

Instructies van de beveiligingsbeambten dienen te
allen tijden gevolgd te worden.

Zittingen zijn alleen toegankelijk voor genodigden. 

Genodigden worden gevraagd om maximaal 15
minuten voor aanvang van hun zitting aanwezig te
zijn, om zo het aantal wachtenden in het publiek
gebied zo klein mogelijk te houden

De beveiligingsbeambte begeleidt genodigden van en
naar de zittingszalen en voorkomt samenklontering in
de wachtkamers.

        

      



Rechters houden toezicht op de naleving van de 1,5
meter afstand norm tijdens zittingen. Deze norm geldt
voor alle aanwezigen in de rechtszaal.

Tijdens de zitting dragen procespartijen geen
mondkapje.

De tribunes van zaal D en E hebben een
maximumcapaciteit van vier personen. Hiervan kan niet
worden afgeweken.

Bij rolzittingen neemt de griffier vanaf de werkplek
achter de zittingstafel contact op met CEA, die zorgt
voor toelating van de deelnemers aan de volgende zaak.

Na zittingen worden aanwezigen gevraagd om het
Gerecht zo snel mogelijk te verlaten om samenscholing
te voorkomen. Volg hierbij de instructies van de
beveiligingsbeambte op.

Na afloop van iedere fysieke zitting worden tafels,
armleuningen en deurklinken van de zittingszaal door
de interieurmedewerker gedesinfecteerd.

 

        

        

 

ZITTINGSZALEN
De zittingszalen zijn in overeenstemming met DVG-
richtlijnen ingericht. Stoelen mogen niet verplaatst
worden. De rechter ziet hierop toe.

Voor elke zaal is een maximumaantal bezoekers
bepaald. Hiervan kan niet worden afgeweken.

Voor meervoudige zittingen dienen alleen zaal B
(civiel) en zaal D (straf) gebruikt te worden. Deze
zalen zijn voorzien van scheidingswanden op de
zittingstafel.

De Enquete kamer en zaal C zijn voorzien van
scheidingswanden om direct contact binnen 1,5
meter te voorkomen.

Alle zitplaatsen binnen de zaal zijn duidelijk
gemarkeerd. 

Zittingen beginnen en eindigen zoveel als mogelijk op
tijd. Zo kunnen we voorkomen dat er te veel
wachtenden in het gebouw zijn.

Met de pers wordt vooraf afgesproken hoeveel plek
voor hen beschikbaar is.

        

      



Aantal genodigden,
toehoorders en pers

 
 

3
        

7
        

1
 

11
 

10
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CAPACITEIT
ZITTINGSZALEN 

Zaal A                 5

Zaal B                 7

Zaal C                 5

Zaal D                 12

Zaal E                 10

Enquetekamer   5
 

Aantal rechters, griffiers en
procespartijen

        

        

ADVOCATENKAMER
De advocatenkamer heeft maximum 7 zitplaatsen. 

Gebruikers dienen altijd 1,5 meter afstand te houden.

Totaal
 
 
 

8
        
14

        
6
 

23
 

20
 

5



TOEGANG &
HYGIENE

Medewerkers meten bij aankomst hun
lichaamstemperatuur. In geval een
lichaamstemperatuur van 38 graden Celsius of hoger
wordt gemeten, mag de medewerker niet naar binnen.

Het gebruik van een mondkap is niet meer verplicht
mits medewerkers 1,5 meter afstand kunnen houden.
In gevallen waarin het niet mogelijk is om 1,5 meter
afstand te houden wordt het gebruik van een
mondkapje aanbevolen.

Raak zo min mogelijk je ogen, neus en mond aan.

Gebruik papieren zakdoekjes. Gooi deze na gebruik
direct weg. Geen zakdoek? Hoest en nies dan in de
binnenkant van je elleboog.

 

Was regelmatig je handen (zes (6) keer per dag) met
water en zeep voor tenminste twintig seconde en droog
af met papieren zakdoekjes.

Gebruik desinfectiegel (70% alcohol)  als er geen was
gelegenheid is.

Geen handen schudden of ander lichamelijk contact.

Was uw servies met zeep en water.

FEEDBACK &
SUGGESTIES
Op advies van de Directie Volksgezondheid en Medwork
heeft het gerecht in eerste aanleg een Covid coordinator
aangewezen. Mocht u feedback of suggesties hebben met
betrekking tot het protocol of de getroffen maatregelen
contact u altijd contact opnemen met:

Alan Coutinho
alan.coutinho@caribjustitia.org
toestelnummer 2444


