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Informatie over het coronatoegangsbewijs

Beste sportverenigingen,
Vanaf zaterdag 25 september wordt de verplichte 1,5 meter maatregel opgeheven. Door deze grote stap
vooruit kan bijvoorbeeld de sportkantine weer op maximale capaciteit open. Hierdoor kan het ook drukker
worden. Daarom heeft het kabinet besloten om het coronatoegangsbewijs in te zetten. Wij begrijpen dat u
hier mogelijk vragen over heeft en daarom willen wij als gemeente u hier zo goed mogelijk bij helpen. Want
alleen samen krijgen we corona onder controle.
Hieronder hebben wij de belangrijkste informatie voor u samengevoegd:
- Voor het horecadeel bij de sportaccommodaties is een coronatoegangsbewijs verplicht wanneer
bezoekers eten of drinken in het horecadeel.
- Het is niet toegestaan om alternatieve regels toe te passen, door bijvoorbeeld te werken met
afstandsnormen.
- Voor het terras is geen coronatoegangsbewijs nodig.
- Het coronatoegangsbewijs is ook niet nodig wanneer bezoekers eten of drinken afhalen en ergens
anders nuttigen. Het bezoek moet dan wel zo kort mogelijk zijn. Zorg ook voor een duidelijke fysieke
afscheiding tussen het horecagedeelte en het afhaalgedeelte. Deze bezoekersstromen mogen
elkaar niet kruisen en moeten duidelijk gescheiden zijn.
- Bij locaties met gemengd gebruik (zoals bijvoorbeeld in sommige gevallen een sportkantine) kan het
horecagedeelte afgescheiden worden van de rest van de locatie. Dan hoeft u alleen bij toegang tot
het horecagedeelte een coronatoegangsbewijs te vragen.
- Het tonen van een coronatoegangsbewijs is verplicht vanaf 13 jaar. Vanaf 14 jaar moet het gebruik
van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd.
- U moet uw bezoekers de gelegenheid geven om hun contactgegevens achter te laten. Dit maakt het
bron- en contact onderzoek makkelijker.
- U moet een gezondheidscheck uitvoeren. Dit mag vooraf of aan de deur.
- U mag iemand alleen toegang verlenen als: 1) de scanner groen kleurt 2) het ID overeenkomt en 3)
de bezoeker geen corona-gerelateerde gezondheidsklachten heeft.
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Aanvullende informatie over het coronatoegangsbewijs en de overige regels die gelden kunt u terugvinden
via www.rijksoverheid.nl/corona. Zijn er toch nog onduidelijkheden of heeft u nog verdere vragen? Mail dan
uw vraag naar coronaloket@lingewaard.nl. De medewerkers uit het coronaloket zullen uw vragen zo snel
mogelijk proberen te beantwoorden.
Ook kunt u eventueel een verzoek indienen voor persoonlijk advies. Een medewerker van de gemeente
neemt contact met u op om een afspraak in te plannen. Daarna komen wij bij u langs om advies te geven
over hoe u de controle op het coronatoegangsbewijs het beste kunt aanpakken. Dit verzoek kunt u mailen
naar coronaloket@lingewaard.nl
Alleen gaan we sneller, maar samen komen we verder!
Met vriendelijke groet,
Het Coronaloket
Gemeente Lingewaard
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