Beste Leden,
In de Comunidad Valenciana is vanaf 4 december een nieuwe wet van toepassing in verband met
het Corona virus.
In gelegenheden waar meer dan 50 personen bij elkaar kunnen komen hebben we de verplichting
om iedereen die naar binnen gaat te controleren op een geldig Eu Covid Certificaat.
We vragen u de QR code die u op de mobiele telefoon heeft staan (hoe u dit kunt doen staat onder
aan dit bericht). Heeft u het niet op uw telefoon, dan mag het ook in de papieren versie.
Alle clubleiders en diegene die de organisatie in handen heeft zal een controle uitvoeren. Wel
belangrijk is dat u uw identiteitskaart bij u heeft voor wanneer er controle van buiten af komt. Zoals
bv. uw rijbewijs of een ander document.
Dit geldt voor de Casa Holanda ongeacht of er geen 50 personen aanwezig zijn. De vergunning voor
het gebruik van de Casa door de NTV is gebaseerd op een capaciteit groter dan 50 personen.
Wij hopen dat iedereen begrip heeft voor deze nieuwe regels en dat wij als NTV ons daar aan te
houden hebben.
Belangrijk is dus dat u gevaccineerd, getest of van Covid genezen bent, en het bewijs bij u heeft,
anders hebben we de vervelende taak om u de toegang te moeten weigeren.
Hieronder staan een aantal mogelijkheden die het u makkelijker zouden moeten maken om de
betreffende zaken op orde te krijgen. Mocht u nog steeds problemen tegenkomen vraag dan hulp
aan een van de andere leden of aan het bestuur.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur.
Voor leden die ingeschreven zijn in hun gemeente en in het bezit zijn van een SIP kaart:

Weet je hoe je het EU Covid certificaat kunt krijgen?
Heel gemakkelijk, op één van de twee manieren:
1 Vraag het aan bij het Centro Salud in je gemeente
2 Download het via deze link naar je mobiele telefoon of computer ➡
https://cutt.ly/9T7r920 OF https://coronavirus.san.gva.es/es/certificadodigital-ue

