HYGIËNISCHE RICHTLIJNEN VOOR DE BEURS IN DÜSSELDORF

FEEL SAFE.
Poorten open – met bewijs. Van harte welkom
als u volledig gevaccineerd bent, genezen of
een negatief testresultaat van een officiële
testinstantie kunt voorleggen. Die informatie heeft
u het best bij de hand in de coronawaarschuwingsof CovPass-app. Uw bewijs is compleet in
combinatie met uw identiteitskaart of paspoort.

De juiste timing. Een negatieve PCR- of sneltest
mag maximum 48 uur oud zijn, de tweede
vaccinatie moet minstens 14 dagen achter de rug
zijn, een positief PCR- testresultaat na genezing
28 dagen tot zes maanden oud. In orde? Klaar!

De juiste apps zijn cruciaal. Ook u speelt een rol
om snel en probleemloos binnen te komen. Zorg
dat u het bewijs van een volledige vaccinatie,
genezing of negatieve test bij de hand hebt in de
coronawaarschuwings- of CovPass-app.

Uw onlineticket, graag. Gepersonaliseerde
beurstickets worden uitsluitend online en per dag
verkocht. Dat betekent voor u: niet wachten aan de
kassa, geen contante betaling. En voor ons:
een exact overzicht van het aantal bezoekers.

As of: 27 August 2021

Passie die verbindt.
Als caravaning-gemeenschap stellen we de voordelen van onze manier van reizen
meer dan ooit op prijs. Om u op de CARAVAN SALON goed te voelen, heeft de beurs
in Düsseldorf in overleg met de autoriteiten hygiënische en epidemiologische normen
uitgewerkt voor alle bezoekers, exposanten en medewerkers – samen veilig.
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FEEL SAFE.
Veilig naar de bestemming. Uw eTicket geldt
ook voor uw heen- en terugrit met het openbaar
vervoer (VRR). Als u met de auto komt, reserveert
u uw parkeerticket om hygiënische redenen online.
Van op de parking gaat u te voet of met een
beursbus naar de ingangen.

Uw staanplaats vlakbij de beurs. Als u met uw
eigen camper komt, bent u welkom op P1 van het
CARAVAN CENTER: met online geboekte tickets en
een bewijs dat u negatief getest of immuun bent.
De hygiënemaatregelen gelden op het hele terrein.

Voldoende ruimte voor iedereen. Dankzij een
expositieruimte van meer dan 250.000 m² in de
CARAVAN SALON Düsseldorf, een beperkt aantal
personen, grote inkomsthallen en ruimtes, brede
gangen, aangegeven richtingen net als op de weg,
aangeduide afstand en aandachtig personeel.

Veiligheid is van tel. Zo regelen we het aantal
personen bij alle evenementen – voor uw veiligheid:
dankzij exclusief online beschikbare dagtickets,
registratie, videomonitoring en ons personeel ter
plaatse.
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FEEL SAFE.
Dispenser voor ontsmettingsmiddel.
Dispensers voor ontsmettingsmiddel bij de
ingangen, in en tussen de hallen evenals in de
wc‘s wachten om vaak gebruikt te worden. Alle
oppervlakken worden regelmatig gereinigd en
ontsmet.

Verse lucht in de hallen. Dankzij krachtige
ventilatoren op het hele beursterrein en indien
nodig met natuurlijke luchtdoorstroming in de
hallen.

Open deuren. Indien mogelijk laten we alle deuren
tussen de hallen en buiten wijd openstaan.
Zo kunt u zonder aanraking binnen en buiten –
door afgescheiden in- en uitgangen.

Eerste hulp. Onze medische dienst staat bij elke
beursevenement paraat. Uitstekend opgeleid, met
een luisterend oor, altijd klaar voor u. Gelieve bij
symptomen van verkoudheid thuis te blijven om
iedereen te beschermen.
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FEEL SAFE.
Tentoongestelde modellen bekijken. Deuren,
ramen en dakramen van de tentoongestelde
voertuigen moeten continu openstaan, zodat ook
hier de verse lucht uit de hallen kan circuleren.
Samen met onze exposanten reinigen we de
voertuigen regelmatig.

Neem gerust mee! U mag nog steeds het beschikbare
infomateriaal meenemen – maar niet terugleggen.
Alles voor de hygiëne.

Laat het u smaken. Bij onze cateringpartners in
elke beurshal en op de stands van de exposanten:
met concepten op maat en rekening houdend met
alle veiligheids- en hygiënevoorschriften.
Smakelijk!
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OOK UW INZET TELT.
Voor de bescherming van iedereen: Draag een
medisch masker, FFP2- of KN95/N95-masker (geen
vizieren of stoffen maskers). Ook als u het niet
kunt zien: u krijgt van ons een glimlach als dank.

Diep inademen. Als u afstand houdt, mag u zowel
buiten (met uitzondering van wachtzones) en bij
het zittend uw masker afzetten.

1.5m

Verreweg het beste idee. Hoewel we u vragen
om minstens 1,5 m afstand te houden tot andere
beursdeelnemers, volgen we bij de CARAVAN SALON
de trends van het mobiele reizen van heel dichtbij.

Netwerken zonder lichamelijk contact. Hoewel
de vreugde om elkaar terug te zien of bij een
succesvolle transactie groot is, geeft u geen hand
of heeft u geen ander lichamelijk contact.

„Gezondheid.“ Dat wensen we u van harte. En aan
iedereen. Daarom: nies of hoest in uw armholte.
Liefst ver van of afgewend van andere personen.

