Bijlage I – opzet brief bezoekers/cursisten
Betreft: iedereen zal gecheckt worden aan de voordeur
Beste gebruikers van het Polanentheater,
Aangezien het Polanentheater onder de horecaregels valt, dient iedereen die van ons pand gebruik
maakt te worden gecheckt.
Eisen waaraan u moet voldoen
U dient als cursist in het Polanentheater het volgende bij de voordeur te laten zien:
- Een corona-QR-code om aan te geven dat u volledig bent gevaccineerd;
OF
- Een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor de activiteit.
In beide gevallen dient u ook een geldig identiteitsbewijs te laten zien.
LET OP!!! Indien u niet aan bovenstaande eisen voldoet kunnen wij u helaas geen toegang
verschaffen tot het theater. Hierin kunnen wij dan ook geen uitzonderingen in maken.
De corona-app
De coronacheck-app kunt u zowel op iOS als op Android-telefoons installeren. De app is gratis te
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downloaden uit de Apple Appstore en de Google Playstore . Hier logt u in met uw DigiD en
vervolgens zult u een QR-code op het scherm te zien krijgen.
LET OP! Dit kan mogelijk even duren, doe dit dus niet op het laatste moment!
Help, ik heb de corona-app niet!
Geen paniek! De mensen zonder ‘digitaal testbewijs’ kunnen een QR-code printen via de coronacheck
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Ook kunt u een geprinte versie van de QR-code verkrijgen bij de huisarts.
 Het tonen van het gele boekje is echter geen geldig vaccinatiebewijs en behoort dus niet tot
de mogelijkheden.
Handleiding printen QR-code
Van uw testuitslag of vaccinatie wordt een QR-code gemaakt. Dit is uw bewijs.
Door op de website op [VOLGENDE] te klikken krijgt u drie opties. Hier kiest men voor een vaccinatiebewijs of
voor een testbewijs. Vervolgens zal u moeten inloggen met uw DigiD en helpt de website van de rijksoverheid u
verder.
Geen vaccinatie, maar negatieve testuitslag
De mogelijkheid tot testen voor toegang geschiedt uiteraard op eigen kosten bij de GGD. Hier kunt u een PCRtest laten doen. Het bewijs van de negatieve testuitslag dient u mee te nemen naar het theater.

LET OP! Een corona zelftest is uiteraard geen geldig bewijs en zal dan ook geen toegang tot het
Polanentheater verschaffen!
Wij hopen u via deze weg voldoende te hebben geïnformeerd omtrent de huidige gang van zaken.
Het is misschien vervelend, maar dit zijn momenteel de regels en hier dienen wij ons aan te houden.
Wij hopen dan ook op uw volledige medewerking en begrip.
Tot snel!
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https://apps.apple.com/nl/app/coronacheck/id1548269870
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.rijksoverheid.ctr.holder&hl=nl&gl=US
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https://coronacheck.nl/nl/print/
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