Corona protocol TeamNL Olympic Festival
Uitgangspunten
-

-

Vanaf juli kunnen evenementen weer in volle capaciteit worden georganiseerd wanneer al
het publiek ofwel een vaccinatiebewijs ofwel een negatief test resultaat kan overdragen of
een herstelbewijs kan laten zien
Kinderen onder de 13 jaar worden uitgezonderd van het hierboven genoemde bewijs
Vaccinatiebewijs is enkel geldig twee weken na de laatst benodigde vaccinatie. Wanneer de
overheid deze duur veranderd, gaat het evenement daarin mee
Testen dienen maximaal 40 uur van te voren te worden gedaan
Testen kunnen worden gedaan bij het Testen voor Toegang portaal. Dit is gratis en kan
worden gedaan bij een locatie naar keuze
Op het evenemententerrein vervalt de 1,5 meter maatregel
Op het evenement vervalt de mondkapjesplicht

Bezoekers
Alle bezoekers hebben enkel toegang tot het terrein via een vaccinatiebewijs, herstelbewijs
ofwel een negatief test resultaat. Via de Corona Check app wordt bij de ingang een QR-code
gescand welke bij groen licht toegang geeft tot het evenementen terrein. Ook voor
genodigden geldt deze verplichting.
Een negatief test resultaat kan worden gehaald via het Testen voor Toegang systeem. Elke
evenementen dag is er een capaciteit van 8.000 Testen voor Toegang beschikbaar.
Organisatie & vrijwilligers
De gehele organisatie en vrijwilligers heeft enkel toegang tot het terrein via ofwel een
vaccinatiebewijs, herstelbewijs ofwel een negatief test resultaat. Via de Corona Check app
wordt bij de ingang een QR-code gescand welke bij groen licht toegang geeft tot het
evenementen terrein. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van een van
beide opties. Zonder juiste QR code is er geen toegang tot het terrein mogelijk.
Een negatief test resultaat kan worden gehaald via het Testen voor Toegang systeem. Elke
evenementen dag is er een capaciteit van 8.000 Testen voor Toegang beschikbaar.
Wanneer organisatie of vrijwilligers meerdere dagen komen werken, dient elke 40 uur een
negatieve test te worden laten zien.

