Beste liefhebber,
Gezien de laatste ontwikkelingen omtrent de Covid-19 pandemie, werd er beslist dat de Nationale
Dagen 2020 & 2021 enkel toegankelijk zullen zijn mits voorlegging van een geldig Covid Safe Ticket
(CST). Zonder zal de toegang tot de beurs en/of het Gala-diner u worden ontzegd.

•

Wat wordt er verstaan onder een geldig Covid Safe Ticket?
Aan de ingang van de beurs en/of van het Gala-diner zal de QR-code van uw CST gescand
worden en verschijnt er een groene of rode melding. Bij een rode melding (omdat u bv. een
hoog risico contact heeft gehad), zal u helaas niet kunnen deelnemen aan de Nationale
Dagen.

•

Wanneer krijgt u een geldig Covid Safe Ticket?
Iedereen ouder dan 12 jaar en 2 maanden kan een CST aanvragen. Kinderen jonger dan 12
jaar en 2 maanden mogen zonder bijkomende controle deelnemen aan de Nationale Dagen.
U krijgt een geldig Covid Safe Ticket in één van de volgende situaties:
➢ U bent in het bezit van een vaccinatiecertificaat: u bent meer dan 2 weken volledig
ingeënt;
➢ U hebt een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden;
➢ U hebt een PCR-test laten afnemen, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van
de test + 2 dagen;
➢ U hebt een snelle antigeentest laten afnemen door medisch geschoold personeel,
met een negatief resultaat: geldigheid = dag van de test + 1 dag. Opgepast: er zal
NIET kunnen getest worden aan de ingang.

•

Hoe kan u het Covid Safe Ticket aanvragen?
➢ Download de CovidSafeBE-app via covidsafe.be. Haal uw certificaten op en kijk na of de
QR-code zichtbaar is.
➢ Print deze af via MijnBurgerprofiel, MijnGezondheid.be, MyHealthviewer of Helena

➢ Vraag hem telefonisch aan (hou rekening met een wachttijd tussen bestelling en
ontvangst van minstens 1 week)
- Voor Vlaanderen op het nummer 078/78.78.50
- Voor Wallonië op het nummer 071/31.34.93
- Voor Brussel op het nummer 02/214.19.19
- Voor de Duitstalige gemeenschap op het nummer 0800/23.032
•

Hoe wordt het Covid Safe Ticket gecontroleerd?
Bij het scannen van uw certificaat moet u ook een identiteitsdocument kunnen voorleggen.
Zo kunnen we controleren dat het certificaat dat u toont van u persoonlijk is. Dat moet een
identiteitsdocument met biometrische gegevens zijn. Een rijbewijs mag dus ook.
Bij het scannen van uw CST op het evenement worden geen gezondheidsgegevens gedeeld.
Wij krijgen enkel uw naam, voornaam en geboortedatum te zien, en of het certificaat voldoet
aan de vereisten om binnen te mogen (bv. of het nog geldig is).

•

Wanneer wordt het Covid Safe Ticket gecontroleerd?
➢ Aan de ingang van de beurs
➢ Aan de ingang van het Gala-diner (indien u nog niet gescand werd aan de ingang van
de beurs): bezoekers aan de beurs zullen een polsbandje krijgen, hiermee kan u
deelnemen aan het Gala-diner zonder opnieuw gescand te moeten worden.

•

Hoeveel kost een Covid Safe Ticket?
Het CST is gratis.
Er is wel een kost verbonden aan de test die aan het testcertificaat vooraf gaat. Deze test
kost gemiddeld 46,81 euro als je ingeschreven bent bij een Belgische verzekeringsinstelling.

Meer info over Covid Safe Ticket vindt u op de website covidsafe.be
Met vriendelijke groeten,

