Laatste COVID-19-update (28 september 2021)

Covid-19 beleid
Openingszitting ‘People’s Tribunal on the Murder
of Journalists’
Sinds 25 september is het niet meer verplicht in Nederland om 1,5 meter afstand te houden van
anderen. Desalniettemin blijven bepaalde regels gelden voor de Openingszitting van het People’s
Tribunal die op 2 november 2021 in De Nieuwe Kerk, Den Haag zal plaatsvinden, waaronder:
●
●
●

1,5 m afstand tussen de stoelen.
Mondmaskers zijn optioneel maar niet verplicht.
Geregistreerde gasten ontvangen 3 weken voor het evenement een COVID-19 update.

Toegang is alleen toegestaan als u aan 1 van de 3 criteria kunt voldoen:
1. ) Vaccinatie certificaat
Als u volledig bent ingeënt met een Europees goedgekeurd vaccin.
In Nederland is een vaccinatie geldig vanaf 14 dagen nadat u volledig bent ingeënt.
EU-burgers die volledig zijn ingeënt, kunnen een EU Digital COVID-certificaat (DCC) verkrijgen
en gebruiken om Nederland binnen te komen. Indien u geen DCC heeft en/of woonachtig bent in
een land buiten de EU en het Schengengebied, kunt u de locatie betreden met een papieren
vaccinatiebewijs.
Komt u uit een gebied dat als zeer risicovol is aangemerkt, dan is een vaccinatiebewijs niet
voldoende. In dit geval moet u ook een negatief PCR-testresultaat laten zien dat 24 uur
voorafgaand aan het evenement is genomen.
.
2.) Herstelcertificaat
Als u ondertekende verklaring van uw arts bezit waaruit blijkt dat u minder dan een half jaar
geleden hersteld bent van COVID-19, of een bewijs van een positieve corona test van minimaal 11
dagen en maximaal 180 dagen geleden.
3.) Testbewijs
Als u 24 uur voorafgaand aan het evenement een negatief PCR-testresultaat kunt aantonen. Als
alternatief, als je een positieve corona test van minimaal 11 dagen en maximaal 180 dagen
geleden kunt aantonen, krijgt u ook toegang tot het evenement.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reizen
Gevaccineerde reizigers uit zeer risicogebieden zoals de Verenigde Staten of het Verenigd
Koninkrijk hoeven bij aankomst in Nederland niet meer in zelf quarantaine. Voordat u vertrekt,
kunt u het reisadvies in het Engels checken op reizentijdeToegang is alleen toegestaan als u aan 1
van de 3 criteria kunt voldoen:
nscorona.rijksoverheid.nl/en. In november evalueert het kabinet de voorlopig nog geldende
maatregelen.
Toegangspas voor coronavirus
Sinds 25 september geldt het corona-toegangspas systeem voor bars en restaurants (maar geen
afhaalrestaurants), evenementen (zoals festivals, concerten en professionele sportwedstrijden)
en culturele locaties (zoals bioscopen en theaters).
Of mensen nu een vaste zitplaats hebben of niet, en of de locatie binnen of buiten is, iedereen van
13 jaar en ouder is verplicht om een geldige coronavirus toegangspas te tonen om toegang te
krijgen. Iedereen van 14 jaar en ouder moet ook zijn identiteitsbewijs tonen samen met zijn
coronavirus-toegangspas.
Basisregels zijn nog steeds van toepassing
Veel maatregelen zijn opgeheven, maar het virus is niet verdwenen. 1,5 meter afstand houden
van anderen is niet meer verplicht, maar is nu wel een dringend advies. Zolang het virus
circuleert, is het gezond verstand om elkaar de ruimte te geven, en 1,5 meter is een veilige afstand
waarvan bewezen is dat het de overdracht van het virus helpt voorkomen.
Net als de andere basisregels: handen wassen, hoesten en niezen in je elleboog, geen handen
schudden, thuisblijven en je laten testen door de GGD als je klachten hebt, en zorgen voor een
goede doorstroming van frisse lucht binnenshuis.
Mondkapjes verplicht in het openbaar vervoer en op luchthavens
Mondkapjes zijn nog steeds verplicht op luchthavens (in ieder geval het airside-gebied en
eventuele andere door de luchthaven directie aangewezen locaties, zoals aankomst- en
vertrekhallen), in vliegtuigen, treinen, bussen, trams en metros, in taxi's en op ander
commercieel personenvervoer.
Mondkapjes hoeven niet meer gedragen te worden op treinstations en bij bus, tram en metro
haltes.

