
 

 

 

 

 

 

Het Global Tourism Resilience Center lanceert Jamaica Cares, 

een innovatief programma ter bescherming van reizigers 

 
Kingston, 05 november 2020 - Jamaica Cares is een innovatief 
programma voor reizigersbescherming en hulpdiensten. Het project, dat eind 

deze maand van start gaat, is het resultaat van een publiek-privaat 
partnerschap dat wordt gecoördineerd en beheerd door het Global Tourism 

Resilience Crisis Management Center, met de steun van de Global Travel and 
Tourism Resilience Council, Global Rescue en de belangrijkste internationale 
en nationale verzekeringsmaatschappijen. 

Voor minder dan $ 50 biedt Jamaica Cares bezoekers toegang tot verplichte 
reizigersbescherming en medische nooddiensten, waaronder: 

• Internationale medische dekking van maximaal $ 100.000 voor 
bezoekers die van en naar Jamaica reizen. 

• Toegang tot casemanagement, transportlogistiek, evacuatie en 
repatriëring voor elk medisch noodgeval, inclusief COVID-19. 

• Gezondheidsdekking op het eiland tot $ 50.000. 

"Jamaica Cares voorziet in een behoefte in de reisindustrie door primaire 
medische dekking en medische evacuatiediensten te bieden. Jamaica Cares is 

een uitgebreid en verplicht programma om reizigers beter te beschermen 
vanaf het moment dat zij het huis verlaten tot hun terugkeer. De reizigers 
weten dat zij beschermd zijn, en ze weten dat andere reizigers dat ook zijn. 

Dit is wat er nodig is om reizigers vertrouwen te geven voor hun volgende 
reis ", aldus de geachte Edmund Bartlett, covoorzitter van het Global Tourism 

Resilience and Crisis Management Centre. 

"Jamaica is het eerste land dat een publiek-privaat partnerschap faciliteert 
voor een alomvattend programma voor veiligheidsrespons op een pandemie. 
Bezoekers van Jamaica zijn beter voorbereid en beschermd dankzij de 

samenwerkingsovereenkomst die wordt gecoördineerd via het Global Tourism 
Resilience Crisis Management Center, met een toonaangevende leverancier 

van reiscrisisbeheer en twee reisziektekostenverzekeraars ", aldus Laurie 
Myers, strategisch adviseur voor de Global Travel and Tourism Resilience 
Council.  

 



"Wij moeten zowel onze bezoekers als de bevolking van Jamaica 

beschermen", aldus professor Lloyd Waller, uitvoerend directeur van het 
Global Tourism Resilience and Crisis Management Centre. De verplichte 

vergoeding wordt opgenomen als onderdeel van de aanvraag voor een 
reisvergunning van het land (via https://bit.ly/363C7jf ), waardoor 
automatische deelname aan het Jamaica Cares-programma wordt 

geactiveerd. Deelname is verplicht voor alle niet-Jamaicaanse 
paspoorthouders. 

De houding van reizigers toont consequent een sterke bereidheid aan om te 

betalen voor meer veiligheid tijdens het reizen. Uit een internationaal 
reizigerssentimentonderzoek, uitgevoerd door Price Waterhouse Coopers, 

bleek dat veiligheid van het grootste belang is bij het nemen van 
reisbeslissingen, waarvoor consumenten bereid zijn te betalen. Uit een Global 
Rescue-enquête onder meer dan 2.200 frequente reizigers bleek dat zij het 

met brede marges (meer dan 90%) eens waren dat zij zich veiliger zouden 
voelen als zij - en alle reizigers - diensten en bescherming zouden krijgen 

voor medische noodgevallen, zoals COVID-19 en deur-tot-deur nooddekking. 

“Als zich een medische noodsituatie voordoet, zal Global Rescue de 
Jamaicaanse autoriteiten ondersteunen bij het uitvoeren van vastgestelde 
noodactieplannen, waaronder: toegang tot casemanagement, 

transportlogistiek, evacuatie en repatriëring voor medische noodsituaties, 
waaronder COVID-19, en monitoring van diagnose tot repatriëring en de 

follow-up van diagnose tot repatriëring ”, aldus Dan Richards, CEO Global 
Rescue. 

Over het Global Tourism Resilience Crisis Management Center 

Het Global Tourism Resilience Crisis Management Center bedient de wereldwijde toeristenindustrie en faciliteert 

de planning en voorbereiding op crisisrespons, herstel en veerkracht. De Resilience Council is een netwerk en 

forum voor overheden en bedrijven dat de publieke en private sector samenbrengt om duurzame kaders te 

ontwikkelen die bedrijfsgroei mogelijk maken. Voor meer informatie klik hier. Contact: Prof. Lloyd Waller, CEO, 

lloyd.waller@gmail.com  

Over de Global Travel and Tourism Resilience Council 

De Global Travel and Tourism Resilience Council bedient de wereldwijde toeristenindustrie en faciliteert de 

planning en voorbereiding op kwesties die verband houden met crisisrespons, herstel en veerkracht. Voor meer 

informatie klik hier. Contact: Laurie Myers + 1949742-9648 of per e-mail: info@resiliencecouncil.com  

Over Global Rescue 

Global Rescue is 's werelds toonaangevende leverancier van medische diensten, beveiliging, evacuatie en 

risicobeheer op reis. Global Rescue, opgericht in 2004, heeft exclusieve relaties met de Special Operations 

Division of Emergency Medicine en de Johns Hopkins Elite Medical Group. Global Rescue biedt de beste diensten 

die medische en veiligheidscrises van klanten identificeren, bewaken en erop reageren. Voor meer informatie 

klik hier. Neem contact op met Bill McIntyre via bmcintyre@globalrescue.com of 202.560.1195. 
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