
Dear passenger,  
 
Welcome to the Netherlands. You have come here from a high-risk area. If you intend to spend 
time in the Netherlands, read this letter carefully and comply with the Dutch measures  
set out in it. 
 
Rules for everyone 
It is important that you follow the rules which apply to everyone in the Netherlands.  

- Always stay 1.5 metres away from other people and avoid busy places.  
- Wash your hands often, cough and sneeze into your elbow, use paper tissues and discard 

them after use. 
- You are required by law to wear a face mask on public transport and in buildings and 

covered spaces that are accessible to the public. 
 
You can read all the rules at government.nl/corona. Please check this website often during your 
stay. If you received this letter before starting your trip to the Netherlands, see the requirements 
you need to comply with at Checklist for travel to the Netherlands | Coronavirus COVID-19 | 
Government.nl. At coronamelder.nl/en/ you can download an app that warns you if you have been 
near someone who has tested positive for coronavirus. Use of the app is voluntary. 
 
Self-quarantine  
After arrival, please return home or go to your accommodation directly and self-quarantine there 
for 10 days. A negative test result is no substitute for self-quarantine. You must stay there even if 
you have no symptoms. Avoid contact with people who are not part of your household, do not 
take public transport and do not go to work. You should also limit your contact with anyone else in 
your household. If you have not developed symptoms after 10 days, you may end your self-
quarantine. If you do develop symptoms during this period, please get tested as soon as possible.  
 
To shorten the self-quarantine period, you can have yourself tested at the municipal health service 
(GGD) five days after your arrival in the Netherlands. If the test result is negative, your self-
quarantine can end. You should however be especially alert to possible symptoms of COVID-19. If 
you develop symptoms later, go back into self-quarantine and have yourself tested again. Consult 
the Self-quarantining page at government.nl for the latest information. You can find contact 
details for organisations that can help or support you during your self-quarantine in a brochure 
entitled ‘Help and support when self-quarantining’ ). You can also complete the Quarantine Check 
for Travellers (in Dutch only) at reizentijdenscorona.nl, which gives useful tips for your trip and 
self-quarantine.  
  
Symptoms of COVID-19  
New coronavirus can cause coronavirus disease (COVID-19). Common symptoms of COVID-19 are 
coughing, runny or stuffy nose, headache, sneezing, sore throat, sudden loss of sense of smell or 
taste, shortness of breath and a raised temperature or fever. If you develop any of these 
symptoms, stay home or in your accommodation and get tested. Call 0800 1202 (or +31 850 659 
063 if you are calling from a non-Dutch phone) or go to government.nl/coronavirus-test to make 
an appointment. Important: if your symptoms worsen (your temperature is higher than 38 
degrees or you have difficulty breathing) and you need medical assistance, contact a doctor by 
phone. In a life-threatening situation, always call 112.  
 
In the interests of your own health and the health of everyone around you, I am counting on your 
cooperation. Together, we will get coronavirus under control.  
 
Hugo de Jonge  
Minister of Health, Welfare and Sport 
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http://www.government.nl/coronavirus-test


 
 
Beste passagier,   
 
Welkom (terug) in Nederland. U bent hiernaartoe gekomen vanuit een hoog-risicogebied. Bent u 
van plan in Nederland te verblijven? Lees deze brief dan goed en volg de Nederlandse 
maatregelen op.  
 
Regels voor iedereen   
Het is belangrijk dat u zich aan de regels houdt die voor iedereen in Nederland gelden.  

- Houd 1,5 meter afstand tot anderen en vermijd drukke plekken.  
- Was uw handen vaak, nies in uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na 

gebruik weg.  
- U bent verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer en in openbare en 

overdekte ruimtes. 
 
Op rijksoverheid.nl/corona en government.nl/corona vindt u alle regels. Raadpleeg deze informatie 
regelmatig tijdens uw verblijf. Krijgt u deze brief vóórdat uw reis naar Nederland begint, bekijk 
dan aan welke eisen u moet voldoen op rijksoverheid.nl/checklist-inreizen. Via coronamelder.nl 
kunt u vrijwillig een app downloaden die waarschuwt als u in de buurt bent geweest van iemand 
die na een test corona blijkt te hebben.   
 
In quarantaine   
Na aankomst in Nederland gaat u direct naar uw verblijfplaats en daar blijft u 10 dagen in 
quarantaine. Een negatieve testuitslag is geen vervanging van de thuisquarantaine. Ook als u 
geen klachten heeft, blijft u binnen. U heeft geen contact met mensen buiten uw huishouden, reist 
niet met het openbaar vervoer en gaat niet naar kantoor. Beperk ook het contact met 
huisgenoten. Heeft u na 10 dagen geen klachten ontwikkeld? Dan kunt u weer naar buiten. 
Ontwikkelt u wel klachten? Laat u dan zo snel mogelijk testen.  
 
Om de quarantaineduur te verkorten kunt u zich op dag 5 na aankomst in Nederland laten testen 
bij de GGD. Bij een negatieve testuitslag eindigt de quarantaineperiode. Blijft dan wel extra alert 
op mogelijke symptomen die kunnen wijzen op COVID-19. Mocht u alsnog klachten ontwikkelen, 
ga dan opnieuw in quarantaine en laat u nogmaals testen. Raadpleeg rijksoverheid.nl/quarantaine 
voor de laatste informatie. Heeft u hulp of ondersteuning nodig bij de quarantaine? Download de 
quarantainegids via rijksoverheid.nl/quarantainegids. U kunt ook de Quarantaine Reischeck op 
reizentijdenscorona.nl invullen. Daar ziet u relevante tips voor uw terugreis en thuisquarantaine.   
  
Herkennen van COVID-19   
Het coronavirus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Klachten die veel voorkomen bij COVID-19 
zijn luchtwegklachten, hoesten, (neus)verkoudheid, hoofdpijn, loopneus, niezen, keelpijn, verlies 
van reuk of smaak, kortademigheid en verhoging of koorts. Mocht u klachten ontwikkelen, blijf 
thuis of op uw verblijfplaats en laat u zo snel mogelijk testen. Bel 0800-1202 of ga naar 
rijksoverheid.nl/coronatest. Belangrijk: als uw klachten erger worden (meer dan 38 graden koorts 
of moeite met ademhalen) neem dan telefonisch contact op met een huisarts of huisartsenpost. 
Bel bij een levensbedreigende situatie altijd 112. 
 
Uw medewerking is enorm belangrijk en wordt zeer gewaardeerd, in het belang van uw 
gezondheid en die van de mensen om u heen. Alleen samen krijgen wij het coronavirus onder 
controle.   
 
Hugo de Jonge   
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
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