Toelichting coronatoegangsbewijs
[scroll down for English]
Beste deelnemers,
Naar aanleiding van de aangescherpte coronaregels van 2 november hebben wij ook onze
coronamaatregelen moeten aanpassen. We vragen voortaan trainingsdeelnemers en bezoekers aan
ons gebouw om een coronatoegangsbewijs* (QR-code) te laten zien bij binnenkomst.
Dit doen wij op dringend advies van de gemeente, omdat de gezondheid van iedereen voorop staat.
Naast het toegangsbewijs handhaven we onze coronamaatregelen in het gebouw, onder andere:
gezondheidscheck, gezichtsschermen, vaste zitplaatsen, handdesinfectie en extra schoonmaak.
* Het toegangsbewijs wil zeggen een QR code in de CoronaCheck app of een EU Digital Corona
Certificate (EU DCC) erkende internationale code. Als je niet gevaccineerd of genezen bent, kun je
een GGD-coronatest doen waarmee je een in de CoronaCheck app een 24 uur geldige QR code kunt
aanmaken.
Mocht je niet in staat zijn een QR code te laten zien bij binnenkomst, kun je op dit moment niet aan
de training deelnemen. We ontvangen je graag bij de eerstvolgende training wanneer deze
maatregel niet meer van kracht is. Uiteraard zullen wij in dit geval geen annuleringskosten voor in
rekening brengen bij afzeggen of doorschuiven.
Wij begrijpen dat dit een aanpassing is waar iedereen aan moet wennen. Bij voorbaat dank voor het
begrip en wij hopen dat we snel weer van deze maatregel af kunnen stappen.
Zie ook onze website voor meer informatie. Als je vragen hebt kun je contact opnemen op
info@humanication.nl. Wij zijn op werkdagen te bereiken tussen 12.00 en 18.00 uur op 020 506 20
70.
Met vriendelijke groet,
Het Humanication Team
T 020 506 20 70 (12:00-18:00 uur)
M info@humanication.nl
W www.humanication.nl
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Information about corona certificate
Dear participants,
After the latest government guidelines of November 2nd, we’ve had to update our coronavirus
precautions. From now on, we ask participants in our trainings and visitors to show a corona
certificate* (QR code) upon entering the building.
We’ve been advised to do this by the Amsterdam municipality, because the health of everybody is a
priority. Next to the corona certificate we maintain our corona precautions: health verification, face
shields, fixed seats, hand disinfectant and extra cleaning.
* Corona certificate means a QR code in the Dutch CoronaCheck app or an equivalent international
code which is recognized by the EU Digital Corona Certificate (EU DCC) standard. Dutch nationals
without a QR code, can get a corona test at the Dutch health services (GGD) in order to generate a
QR code in the CoronaCheck app that is valid for 24 hours.
If you’re not able to show a QR code upon arrival, you cannot participate in the training at this time.
We would like to welcome you at the first available training when the corona guidelines allow it
again. If you need to postpone your training because of this, of course we do not charge a
cancellation fee.
We understand this is something different than we are used to and it requires flexibility. We thank
you for understanding and we hope to be able to stop this new guideline as soon as possible.
See our website for more information. If you have any questions you can contact us through
info@humanication.nl, or on (+31) 20 506 20 70 on working dats between 12 and 6 PM.
Best regards,
The Humanication Team
T (+31) 20 506 20 70 (12:00-18:00 hours)
M info@humanication.nl
W www.humanication.nl
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