Covid-19 protocol GP Destil 2021
Van toepassing op zaterdag 16 en zondag 17 oktober!
De GP Destil in Oisterwijk kan enkel en alleen plaatsvinden dankzij de hoge vaccinatiegraad in Nederland en het
gebruik van het Corona Check App. Er zullen op en rond het evenemententerrein een aantal praktische
aanpassingen zijn. Er gelden geen algemene toegangsbeperkingen of controles met uitzondering van hetgeen
hieronder beschreven.
Alhoewel formeel de 1,5 meter maatregel niet meer geldt adviseren wij een ieder om zoveel als mogelijk deze
afstand toch te respecteren. Daarnaast is een aantal beveiligde zones ingericht (onder andere het start- en
finishgebied) waar toegang alleen mogelijk is na het overleggen van de nodige certificaten via Corona Check
App of via een uitgeprint formulier. Daarnaast is het mogelijk dat er een verificatie van geboortemaand en -jaar
via het identiteitsbewijs gevraagd wordt.
De organisatie van de GP Destil biedt geen mogelijkheid aan bezoekers om ter plaatse een Covid test af te
nemen die ook een officieel testcertificaat zal genereren. Elke bezoeker dient hier dus zelf (op voorhand) voor
te zorgen.
Alle bezoekers van 13 jaar en ouder dienen, om zich in de beveiligde zones en in de HORECA te kunnen
begeven, in het bezit te zijn van een polsbandje dat na het overleggen van het certificaat via Corona Check App
of uitgeprint formulier uitgereikt wordt. Renners hebben zonder bandje toegang tot het parcours maar dienen
in alle overige gevallen, waar ze als toeschouwer beschouwd worden en toegang willen tot de beveiligde zones
of HORECA eveneens een bandje om te hebben.
Op het terrein is een locatie aanwezig waar dit bandje verkregen kan worden als bewijs dat ze het benodigde
certificaat hebben. Dit neemt niet weg dat u binnen in de HORECA nogmaals gecontroleerd kunt worden.
De Corona Check App is een persoonlijke QR-code die automatisch aan de Corona Check App wordt
toegevoegd wanneer je voldoet aan minstens 1 van de volgende 3 voorwaarden:
•
•
•

je bezit een vaccinatiecertificaat waarmee je bewijst dat je al minstens 2 weken volledig gevaccineerd
bent tegen COVID-19
je bezit een negatief PCR-testcertificaat of een Testen voor Toegang testcertificaat (dit is geldig op de
dag van de test + 1 dag)
je bezit een herstelcertificaat (maximaal 6 maanden oud) dat aantoont dat je hersteld bent van
COVID-19 na een eerdere positieve PCR-test.

PCR-testen en Testen voor Toegang (snel)testen worden afgenomen bij officiële instanties die gekoppeld zijn
aan de database van de overheid. Dit kan je huisarts, een COVID-19 testlocatie in je gemeente/regio.
Een zelftest is dus niet geldig!
Voor mensen die niet in Nederland woonachtig zijn geldt:
• Belgische bezoekers/deelnemers en pers downloaden de Covid Safe Ticket om hun certificaten voor te
leggen
• Alle overige niet-Nederlanders van 13 jaar en ouder zullen het Europese Digitale Groene Certificaat
moeten voorleggen.
Een ieder die niet gevaccineerd is of geen geldig test- of herstelbewijs heeft en dus geen polsbandje om heeft
krijgt geen toegang tot de aangegeven beveiligde zones.
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Covid-19 protocol GP Destil 2021
Applicable on Saturday 16th and Sunday 17th October!
The GP Destil in Oisterwijk can only take place thanks to the high vaccination coverage in the Netherlands and
the use of the Corona Check App. There will be a number of practical adjustments on and around the event
area. There are no general access restrictions or controls except for what is described below.
Although the 1.5 meter measure no longer applies formally, we advise everyone to respect this distance as
much as possible. In addition, a number of secure zones have been set up (including the start and finish area)
where access is only possible after submitting the necessary certificates via Corona Check App or via a printed
form. In addition, it is possible that a verification of month of birth and year is requested via the identity
document.
The organization of the GP Destil does not offer visitors the opportunity to take a Covid fast-test on site that
will also generate an official test certificate. Every visitor must therefore take care of this (in advance).
All visitors aged 13 and over must be in possession of a wristband that is issued via Corona Check App or
printed form in order to enter the secured areas and in the CHR. Riders have access to the course without a
wristband tape, but in all other cases, where they are considered spectators and want access to the secured
areas or HORECA, they do need a wristband.
There is a location on site where this wristband can be obtained as proof that they have the required
certificate. This does not alter the fact that you can be checked again inside the CHR.
The Corona Check App is a personal QR code that is automatically added to the Corona Check App when you
meet at least 1 of the following 3 conditions :
•
•
•

you have a vaccination certificate with which you prove that you have been fully vaccinated against
COVID-19 for at least 2 weeks
you have a negative PCR test certificate or an Access Test certificate (this is valid on the day of the test
+ 1 day)
you have a recovery certificate (up to 6 months old) that shows that you have recovered from COVID19 after a previous positive PCR test.

PCR testing and Access Testing (quick) testing is conducted from official bodies linked to the government
database. This can be your GP, a COVID-19 test location in your municipality / region.
A self-test is therefore not valid!
For people who do not live in the Netherlands:
• Belgian participants/visitors and press (aged 13 and older) download the Covid Safe Ticket to submit
their certificates
• All other non-Dutch nationals aged 13 and older will have to present the European Digital Green
Certificate.
Anyone who is not vaccinated or who does not have a valid test or recovery certificate and therefore does not
have a wristband does not have access to the specified secured areas.
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