PROTOCOL VOOR TOEGANG
Bij aankomst op de parkeerplaats kunnen de bezoekers een QR‐code voor de Corona‐ Gezondheids‐
Check scannen.
(Hier vult men in of er gezondheidsklachten zijn, tevens is dit een registratie voor de GGD i.v.m bron
en contact onderzoek ,mocht dit nodig zijn.)
Deze vragenlijst kunnen de gasten invullen terwijl zij naar het Check‐Point toe lopen,en invullen op
hun mobile telefoon, dit bevorderd een goede doorstroom, bij het Check‐Point hoeft men dan alleen
nog het groene vinkje te laten zien, en kunnen zij verder lopen.
Bij een rood vinkje heeft men helaas geen toegang.
Als een bezoeker geen mobile telefoon heeft, moet men de papieren versie ter plekke in vullen in de
speciale tent waar u de 1.5 meter goed kunt bewaren.
Op de looproute staat de 1.5 meter op de grond aangegeven men dient dus gepaste afstand te
houden.
Bezoekers vervolgen hun weg en komen dan bij de volgende check. men wordt gevraagd hun QR‐
code te laten zien. Dat mag zowel via de Corona‐Check‐app als op papier.
De QR‐code geldt als vaccinatie ‐ of testbewijs en wordt uitgelezen.
Testbewijs:
1. Een negatieve testuitslag van niet ouder dan 24 uur
2. Volledige Corona‐Vaccinatie. Met een vaccin dat door het Europees Medicijn Agentschap
(EMA) Is goedgekeurd.
3. Herstelbewijs: Bewijs dat men minder dan 6 maanden geleden hersteld is van corona.
Groen scherm?
Dan heeft de bezoeker een geldige vaccinatie of een negatieve testuitslag.
Tevens dient men ter controle een geldig identiteitsbewijs gereed te houden.
Als dit overeenkomt met de testuitslag kan men naar binnen.
Daar kan de bezoeker zijn tickets inleveren voor een polsbandje. En betreed men de groene zone.
Hier kan de 1.5m maatregel los gelaten worden, en dient elke bezoeker een zitplaats in te nemen
En alleen rond te lopen voor een hapje, drankje of toiletbezoek.
Want alleen zo kunnen we er op dit moment een gezellig Corona‐Proof festival van maken.
Wanneer een bezoeker niet mag worden toegelaten, dient deze bezoeker over het pad van uitgang
terug te gaan naar het parkeerterrein hierbij wordt bezoeker op gepaste afstand begeleid door
SECURITY

