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Ecole nodigt u uit om
verantwoordelijk te reizen!  

We hebben deze kleine gids voor u ontwikkeld om u zo 
goed mogelijk te informeren over de richtlijnen van het 
Costarricaanse Ministerie van Gezondheid.

Het land heeft het corona virus, vanaf het begin van de 
Pandemie, buitengewoon serieus genomen. 

De geschiedenis van Costa Rica spreekt voor zich, sinds 
in 1948 het leger is afgeschaft, is er goed geinvesteerd 
in gezondheidszorg (95% van het land gedekt, ook in de 
verste uithoeken dus), in wetenschap (onder andere de 
bestudering van Sars-2 gedurende de afgelopen jaren) 
en onderwijs. 

Dit heeft geleid tot de ontwikkeling en succesvolle
toepassing van een tweeledig ‘paarden plasma’, wat de 
infectiegraad van het virus per direct tegenhoudt. Het 
sterftecijfer COVID-19 van Costa Rica is een van de
allerlaagste ter wereld. 

De toeristische sector heeft zich verenigd om goed voor 
de gezondheid van alle betrokkenen te zorgen. We
hebben veel vertrouwen in de Costarricaanse
gezondheidszorg, een van de meest solide en soldaire 
gezondheidssystemen op de wereld.



WAT MOET IK WETEN VOORDAT IK KAN
REIZEN NAAR HET PRACHTIGE COSTA RICA?

Voorwaarden

1 VERZEKERING
Verplichte verzekering inclusief dekking voor 

medische assistentie in geval van
panedemie en/of epidimie, plus dekking voor 

eventuele extra quarantaine accomodatie
indien dit noodzakelijk is. 

* Costa Rica biedt een nationale verzekering voor mensen die 
niet voldoende verzekerd zijn voor de genoemde onderdelen. 

INS Verzekering
Sagiocr Verzekering

*In het geval van  verzekeringen die aangekocht zijn in Hetteke 
land van herkomst, dient de reiziger een engels- of spaanstalige 

certificering te vragen aan het verzekeringsbedrijf, waain de 
drie voorwaarden staan. Vergeet niet en dit in te voeren in de

digitale Gezondsverklaring.
1. De verzekering moet actief zijn tijdens het bezoek aan 

Costa Rica.

2. De verzekering moet voorzien zijn van gegarandeerde 
dekking van medische kosten in het geval van ziekte 

door Covid-19 terwijl de reiziger in Costa Rica is, voor ten 
minste $ 50.000.

3. Minimale dekking van $ 2.000 voor verlengde
verblijfskosten vanwege het virus.

https://cotiza.ins-cr.com/frmDatosIncluir.aspx?P=431
https://tiendasagicor.com/en/


WAT MOET IK WETEN VOORDAT IK KAN
REIZEN NAAR HET PRACHTIGE COSTA RICA?

GEZONDHEIDS VERKLARING

PROTOCOLLEN

WANNEER KUNT U NIET REIZEN? 

Het invullen van een ‘gezondheids
verklaring’ online (beschikbaar in het spaans 

en engels): salud.go.cr

*Elke reiziger dient dit ‘gezondheidspasje’
individueel in te vullen, u ontvangt direct een 

QR code, die u of in uw telefoon of geprint
dient te laten zien, na aankomst als u zich 

door de douane begeeft. 

Leef strikt de gezondheidsprotocollen na.

U kunt niet reizen als u symptomen heeft van 
het coronavirus, zoals koorts, hoest, verlies 

van geur of smaak, ademhalingsproblemen, 
diarree of een van de andere symptomen 
die met het coronavirus te maken kunnen 

hebben.
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https://salud.go.cr/


Código QR Pass of the Ministry of Health. 

Código QR for the insurance. 

Uw persoonlijke gegevens worden op strikt 
vertrouwelijke basis en geheel volgens de 
internationale richtlijnen behandeld. Alle 
gegevens worden uitsluitend gebruikt om 

de besmetting van het coronavirus te
voorkomen, of te genezen.



Elke toeristische activiteit in Costa Rica is onder de 
loep genomen, en er zijn duidelijke en strikte regels 
vastgesteld. Bij elke regelgeving is gedacht aan uw 
persoonlijke veiligheid gedurende uw welverdiende 
vakantie. Land vervoer, boot vervoer, en
accomodatie:
  
• Hotels, hostels, resorts.
• Autoverhuur.
• Recreationele activiteiten.
• Restaurants.
• Spa.
• Locale en internationale vluchten.
• Overigen.

Onder de preventieve, sanitaire regels vallen de volgende
protocollen: 

De specifieke protocollen voor elke toeristische activiteit, kunt u nalezen 
op de website van ons Nationale Instituut voor Toerisme (beschikbaar in 

het spaans en engels): Coronavirus-materiaal voor de toeristische sector

Gebruik van water, 
zeep, papieren
handdoekjes

Navolging van de 
regels wat betreft de 
algemene hygiëne

Gezichtsbescherming
(maskerertje of 
gelaatsscherm)

Menu’s openen in 
restaurants

Gebruik van
geautoriseerde 

schoonmaakproducten 

Fysieke afstand van 
1.8 meter

https://www.ict.go.cr/en/institutional-services/coronavirus-support-material-tourism-sector.html


Wij, uw lokale vertegenwoordiging ter plaatse in Costa Rica, zijn 
beschikbaar voor al uw vragen, voor, tijdens en zelfs na uw reis. 
U kunt ons bereiken via de noodtelefoon en via de whatsapp. 

Indien u op een willekeurig moment actúele informatie wilt 
nalezen over de status van COVID -19, dan kan dit via deze link 
(beschikbaar in het spaans): Meer informatie  

U als reiziger, bent verplicht zich ter allertijden te informeren 
over de meest actuele, wetenschappelijk informatie

gedurende uw reis. Ook wij, als uw lokale agent zullen u
constant op de hoogte houden van eventuele veranderingen in 
de actuele situatie. Hiervoor werken wij zeer nauw samen met 

de Nederlandse Ambassade in Costa Rica, en het
Costarricaane Ministerie van Gezondheid. 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1725-situacion-nacional-covid-19


00 (506) 2253 884
00 (506) 8725 6571

info@ecoletravel.com
www.ecoletravel.com    

Uw en onze gezondheid
staan voorop, laten we

daarom in veilige sociale 
bubbels reizen, met respect 

voor iedereen


