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Paramaribo, 21 maart 2020
Beste lezer,
Op basis van recentelijk verspreide desinformatie over de verspreiding van het COVID-19 virus in de
Torarica Group, willen wij graag de volgende verklaring afleggen.
Er zijn, noch waren er bevestigde gevallen van COVID-19 in Eco Torarica en Torarica Resort.
Geruchten over de sluiting van Eco Torarica vanwege geïnfecteerde gasten zijn niet correct en
volledig vals.
Via het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) kregen wij op donderdag 19 maart jl. de melding
binnen dat een gast welke in Royal Torarica verbleef bij terugkeer in Nederland positief is getest op
het COVID-19 virus.
Als reactie op dit nieuws heeft de Torarica Group alle medewerkers van Royal Torarica in
quarantaine geplaatst, en is Royal Torarica tot nader order gesloten voor het publiek.
Met het oog op de economische gevolgen van de wereldwijde COVID-19-uitbraak, heeft de Torarica
Group ook besloten alle activiteiten in Eco Torarica stop te zetten en de activiteiten in Torarica
Resort te beperken. Dit houdt in dat Torarica Resort tot nader order alleen toegankelijk is voor
gasten die in het hotel verblijven. Daarnaast willen wij u er graag nogmaals op wijzen dat de sluiting
van Eco Torarica niets te maken heeft met een COVID-19 geval in het hotel en het slechts een
strategische managementbeslissing betreft.
Het Management van de Torarica Group stelt de veiligheid en de gezondheid van haar medewerkers
voorop en neemt alle protocollen van het BOG, NCCR en de WHO in acht.
In deze tijd van crisis doen wij een beroep op de samenleving om de ernst van de situatie in acht te
nemen en het verspreiden van misleidende of verkeerde informatie te elimineren.
We hopen dat deze brief zal bijdragen om de verkeerd verspreide informatie te corrigeren.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op via
marketing@torarica.com
Vriendelijke groeten,
Het management
Torarica Group

