Hieronder vindt u informatie over uw reis naar Duitsland en terug
naar Nederland.
De kleurcode voor Duitsland is groen. Vanaf 27 juli 2021 is
Nederland voor Duitsland hoogincidentiegebied. Wanneer u van
Nederland naar Duitsland reist moet u zich vóór vertrek registreren
op www.einreiseanmeldung.de.
Voor reizigers naar Duitsland bestaat een quarantaineplicht. Maar
wanneer u voor vertrek het negatieve COVID-19 testresultaat, het
vaccinatie- of herstelbewijs hebt geüpload op de registratiewebsite,
dan geldt dit niet.

Er zijn uitzonderingen op registratie en quarantaineverplichting
Mensen die van Nederland naar Duitsland reizen en niet langer dan
24 uur in Noordrijn-Westfalen blijven, hoeven bij de grens alleen een
negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs laten zien en
zijn daarmee uitgezonderd van de registratie - en quarantaineplicht.
Zorg er a.u.b. voor dat u minder dan 24 uur in Noordrijn-Westfalen
verblijft.
Laat u zich in Duitsland testen, dan is thuisquarantaine in Duitsland
verplicht. Deze kunt u meteen beëindigen wanneer u het negatieve
COVID-19 testresultaat geüpload heeft. Als u gevaccineerd bent of
hersteld bent van corona, hoeft u niet in quarantaine. Ook uw
digitaal coronabewijs (DCC) en het Gele Boekje worden in Duitsland
geaccepteerd. Deze regels gelden ook voor kinderen vanaf 6 jaar.
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-2Reizen met uw Coronabewijs in de CoronaCheck-app
U kunt de CoronaCheck-app gebruiken. Met deze app maakt u een
QR-code aan om te reizen naar andere landen van de Europese Unie
(EU). U maakt de QR-code aan door een vaccinatiebewijs, testbewijs
of herstelbewijs toe te voegen in de CoronaCheck-app.

Er zijn verschillende manieren om u gratis te laten testen op COVID19 met een antigeentest
Mogelijkheid 1:
Corona-teststations in Nederland:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/reizen-en-vakantie/coronabewijs/gratis-coronatest
Mogelijkheid 2:
Antigeentest in onze praktijk:
Voor de toegang tot Duitsland ontvangt u van ons een bevestiging
dat onze praktijk officieel geregistreerd is als testcentrum bij de
dienst volksgezondheid en dat wij u in onze praktijk een gratis
antigeentest kunnen aanbieden.
Na afloop ontvangt u een officieel keuringscertificaat volgens § 5 lid 4
CoronateststruktuurVO van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Dit
testcertificaat is 48 uur geldig en kan bij eventuele grenscontroles
worden getoond.
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-3Als de antigeentest positief is, zijn wij verplicht dit te melden aan de
plaatselijke gezondheidsautoriteit. Helaas is tandheelkundige
behandeling niet mogelijk in geval van een positief testresultaat,
aangezien u onmiddellijk daarna in quarantaine moet. De
quarantaine mag alleen worden beëindigd als een volgende PCR-test
een negatief resultaat oplevert.

Let u alstublieft op onze aangepaste veiligheidsmaatregelen mbt de
corona-pandemie
Wij voeren alle tandheelkundige behandelingen uit met verhoogde
en aangepaste coronaveiligheidsmaatregelen voor u en onze
medewerkers.
Voordat u de praktijk betreedt, dient u uw handen te desinfecteren
en uw mondkapje te allen tijde te dragen. Houd a.u.b. ook steeds een
afstand van 1,5 meter tussen elkaar aan.
Bij onze afsprakenplanning zorgen we ervoor dat er zo min mogelijk
patiënten tegelijkertijd in de wachtkamer zijn. We vragen u daarom
de praktijk alleen te betreden, dus zonder een begeleidpersoon.
Graag verwelkomen wij u in onze praktijk. U vindt gratis
parkeergelegenheid onder: https://bit.ly/3isdgeY
Met vriendelijke groet,
Uw team van het Kleinsman/Varzideh Dental Center
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