Veilig samen leren bij IFBD
Het covid safe ticket (CST)

COVID SAFE TICKET (CST) - VERPLICHT VANAF 1 NOVEMBER VOOR ALLE IFBD-OPLEIDINGEN
Vanaf 1 november 2021 zal het Covid Safe Ticket (CST) verplicht zijn voor alle opleidingen die door IFBD worden
georganiseerd. Op deze manier garandeert IFBD de veiligheid en gezondheid van al haar deelnemers, trainers en
medewerkers.
IFBD of het hotel duidt onder haar personeel de personen aan die gemachtigd zijn het CST te scannen met de
applicatie covidscan.be. Dit zal gebeuren bij aanvang van elke training.
WAT IS EEN COVID SAFE TICKET?
Het CST is vergelijkbaar met het Europese Covid-certificaat. Doel: de gezondheid van de burgers te beschermen
en het economische en sociale leven in stand te houden.
HOE VERKRIJGT U UW COVID SAFE TICKET?
Er zijn 4 mogelijkheden:
• een vaccinatiecertificaat
• een testcertificaat als bewijs van een negatieve PCR-test (niet ouder dan 48 uur)
• een antigeentest (sneltest via uw apotheek, niet ouder dan 24 uur)
• een herstelcertificaat dat niet ouder is dan 180 dagen.
Dit wordt gecontroleerd bij aanvang van de training of bij aankomst in het hotel.
VOORDELEN VAN HET COVID SAFFE TICKET
In de opleidingsruimten, de koffiehoek en de restaurants hoeft u geen mondmasker te dragen, hoewel u uiteraard
vrij bent dit alsnog te doen. Social distancing blijft echter aangeraden. Maar personeel, organisatoren en dienstverleners moeten nog steeds het mondmasker dragen. Dit mondmasker blijft ook verplicht in de gemeenschappelijke ruimten en de lobby van hotels of trainingslocaties.
WAT TE DOEN ALS U GEEN COVID SAFE TICKET HEEFT?
Indien u niet over een CST beschikt of kan beschikken, zal u vanaf 1 november 2021 helaas niet kunnen deelnemen aan een IFBD-opleiding. Wij bieden u echter de mogelijkheid om de door u gekozen opleiding kosteloos te
herplannen op een latere datum, wanneer het CST niet langer vereist is.
U kunt hiervoor contact met ons opnemen via e-mail (geert@ifbd.be).
Met vriendelijke groet,
HET IFBD-TEAM
Tlf : +32 50 38 30 30
E-mail: geert@ifbd.be

