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Intitulé

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 18 januari 1991 ter uitvoering van artikel 28, eerste lid,
van de Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening
(AB 1990 no. GT 9)

Citeertitel: Landsbesluit dienstregeling apotheken 1991
Vindplaats : AB 1991 no. 16
Wijzigingen: Geen
====================================================================
Artikel 1
In dit landsbesluit wordt verstaan onder:
de nachtdienst
: de dienst van 20.00 uur tot 08.00 uur;
de zondagsdienst : de dienst op zondagen en daarmee gelijkgestelde
dagen.
Artikel 2
1. Behalve op zondagen en daarmee gelijkgestelde dagen, moeten
alle openbare apotheken voor het publiek geopend zijn van 08.00 uur
tot 20.00 uur.
2. Van 20.00 uur tot 08.00 uur en op zondagen en daarmee gelijkgestelde dagen van 08.00 tot 20.00 uur, is zowel in het gebied, gelegen ten zuid-oosten van het Spaans Lagoen als in het gebied, gelegen
ten noordwesten van het Spaans Lagoen een van de openbare apotheken
voor het publiek geopend.
Artikel 3
De Inspecteur voor Geneesmiddelen stelt, na overleg met de apothekers, verbonden aan de openbare apotheken een dienstregeling ten
aanzien van de nacht- en zondagsdienst op, voor zowel het gebied, gelegen ten zuid-oosten van het Spaans Lagoen als voor het gebied, gelegen ten noord-westen van het Spaans Lagoen.
Artikel 4
1. De apotheker die de nacht- of zondagsdienst heeft, maakt dit
ten minste een dag tevoren bekend in een of meer in Aruba verschijnende dagbladen.
2. Veranderingen in de dienstregeling, bedoeld in artikel 3, worden op dezelfde wijze bekend gemaakt.
3. Op een bord, geplaatst aan de voorkant van elk apotheekgebouw
in de directe nabijheid van de hoofdingang, wordt op duidelijke wijze
aangegeven, welke apotheek in het desbetreffende gebied nacht- en/of
zondagsdienst heeft, onder vermelding van de naam van de dienstdoende
apotheker.
Artikel 5
1. Bij verhindering van een apotheker om zijn dienst overeenkomstig de dienstregeling, bedoeld in artikel 3, uit te oefenen, wordt de
waarneming door de andere apothekers onderling geregeld.
2. De afwijking van een dienstregeling behoeft de goedkeuring van
de Inspecteur voor Geneesmiddelen; in spoedeisende gevallen kan worden
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volstaan met een onverwijlde mededeling van de afwijking van de
dienstregeling aan de Inspecteur voor Geneesmiddelen.
Artikel 6
Het Landsbesluit dienstregeling apotheken (AB 1990 no. GT 67)
wordt ingetrokken.
Artikel 7
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na
die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.
2. Het kan worden aangehaald als Landsbesluit dienstregeling apotheken 1991.
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