
 
 

Dominikanska Republiken presenterar återhämtningsplan för turismen, inriktad 
på hälsosäkerhet 

 
Santo Domingo, Dominikanska Republiken (25Augusti, 2020) Dominikanska Republikens president, Luis 
Abinader Corona, presenterade idag en uppsättning initiativ för att ta itu med turistindustrins 
utmaningar under Covid-19 pandemin och för att säkerställa att landet är ett säkert resmål. 
 

Responsible Recovery of Tourism, som kommer att ledas av 
president Abinader, är en plan för att skydda turisternas hälsa, 
landets välfärd och säkerhet samt främja en hållbar 
återhämtning av turistsektorn. 
 
”Vårt mål är att minimera effekterna av pandemin och driva en 
ansvarsfull återhämtning som prioriterar hälsa, maximerar 
potentialen för jobbskapande och ekonomisk tillväxt samt 
främjar en fortsatt hållbar utveckling av sektorn”, berättade 
president Abinader. 

David Collado, turistminister, nämnde under presskonferensen att den nya administrationen och 
Association of Hotels and Tourism of Dominican Republic (ASONAHORES) har träffats för att få bättre 
förståelse för turisters oro över branschens behov. 
 
”Vi är fokuserade på att driva en kontinuerlig tillväxt för sektorn, tillsammans med vårt lands image. Vi är 
övertygade om att vi tillsammans kommer att övervinna pandemins utmaningar och se till att 
Dominikanska Republiken förblir den främsta destinationen i regionen för internationella resenärer som 
besöker oss antingen för semester, affärer, investeringsmöjligheter eller återvänder till sitt andra hem”,m 
berättade turistministern Collado under presskonferensen. 
 
Regeringens plan innehåller åtgärder som ska att säkerställa hälsa och säkerhet för både lokalbefolkningen 
och besökarna. Dessa åtgärder kommer att inkludera nya internationellt certifierade hälsoprotokoll och 
kommer att gälla för hela branschen, inklusive restauranger och barer.  
 
Åtgärderna innebär: 

• Från och med slutet av september kommer snabba tester att utföras på slumpmässigt utvalda 
resenärer vid ankomst, liknande det diagnostiska andningstestet för Covid-19. När denna åtgärd är 
på plats tas kravet på ett negativt Covid-19 test före ankomst bort. Dock fortsätter det att vara 
giltigt fram till att detta äger rum. 
 

• Social distansering samt användning av masker kommer att vara obligatoriskt under besökarens 
vistelse. 

• Alla turister som besöker ett hotell kommer att tillfälligt tilldelas en resehjälpsplan som omfattar 
ersättning vid akuta situationer, digital vård, log vid längre vistelser och kostnader för ombokning 
av flyg i händelse av infektion. Denna försäkring tillhandahålls utan kostnad för besökaren fram till 
december 2020 och hela kostnaden täcks av den dominikanska staten. 

• För att säkerställa att smittspridning minimeras kommer de hotellanställda att sättas i karantän 
inom anläggningen. Området kommer att gå igenom olika hälsorelaterade frågor med leverantörer, 
anställda och andra som arbetar på anläggningen. 



• Riktlinjer kommer att införas och anpassas för minimera och mildra risker för de anställda. Enligt 
regeringen är detta protokoll på väg att certifieras av The World Travel and Tourism Council´s Safe 
Travels och Buró Veritas, båda är världsledande inom certifiering av sektorn. 

 
Ett nytt turistdepartement kommer att hantera planen, lett av Dominikanska Republikens president och 
under verkställande ledning av turistministern. Institutioner som direkt påverkar branschens värdekedja 
kommer att utgöra departementet, som konstant kommer att övervaka effekterna och effektiviteten av 
varje genomfört initiativ och justera vid behov. En kommunikationsinsats kommer även att fullföljas med 
alla kanaler och kontaktpunkter för turister, för att låta världen veta att dominikanska republiken är ett 
säkert resmål. Kommunikationsplanen inkluderar utbildning, detaljerat material, ständig uppdatering och 
sökmotoroptimering. 
 
För mer information vänligen kontakta: 
 
  
Dominican Republic Tourist Office i Stockholm 
Jarolin De la Cruz, Direktør 
E-mail: j.delacruz@godominicanrepublic.com 
Telefon: +46 8 120 205 37 
 

 Target Tourism, Trade & Press 
 Pia Klitten Sørensen 
 E-mail: pia@target-tourism.dk 
 Telefon:+45 86 80 10 25  

Om Dominikanska Republiken 
Dominikanska Republiken är välkänd för sina utomordentliga utflykter, rika kultur, turistattraktioner och ett 
perfekt klimat året runt - en plats som ingen annan. Landet är lättillgängligt via direktflyg från de flesta 
större flygplatser och är en idealisk oas för kändisar, par och familjer. Från vandringsleder till oupptäckta 
stränder och golfbanor i världsklass. Du kan även bo i våra lyxiga och varierade boenden, utforska antika 
reliker från tidigare århundranden, njuta av den dominikanska maten eller ekoturismens äventyr i våra 
magnifika nationalparker, bergskedjor och floder. Omgiven av det Karibiska havet i söder och Atlanten i 
norr, har dominikanska republiken en mängd olika sport-, rekreations- och underhållningsalternativ, 
exklusiva kulturupplevelser som dans och karnevalfester samt dominikanska specialiteter som cigarrer, 
rom, choklad, kaffe, bärnsten och larimar. Välj mellan äventyrliga Puerto Plata, frodiga Samaná, historiska 
Santo Domingo, soliga Punta Cana, lyxiga La Romana, livliga Barahona och mer, varje område har något för 
alla typer av resenärer och budgetar.  
Förutom sina ökända upplevelser kust till kust, har landet också genererat ett världsomspännande rykte för 
sina varma och gästvänliga invånare. Med åtta internationella flygplatser och nio ekologiska zoner har det 
aldrig varit mer tillgängligt eller tilltalande att utforska Dominikanska Republiken. För att lära dig mer och 
börja planera din resa, besök Dominikanska Republikens turistministeriums officiella hemsida.  

https://godominicanrepublic.com/

