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controle coronatoegangsbewijs

Geachte heer, mevrouw,
Wij verkeren momenteel in een lastige tijd. De Covid-19 pandemie en de maatregelen om
die te bestrijden leggen een grote druk op ons allemaal.
Van alle maatregelen vanuit de Rijksoverheid wordt vooral vaccinatie als belangrijke uitweg uit de crisis gezien, wat helaas ook zorgt voor een fundamentele verdeling in de samenleving.
Inmiddels zitten we in een nieuwe golf van oplopende besmettingen met het Covid-19 virus en lopen de ziekenhuis- en IC-opnames weer op en dreigt het verlenen van reguliere
zorg opnieuw in het gedrang te komen.
Om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden is het daarom belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Naast het goed in acht nemen van de basisregels zoals handen wassen, afstand houden, en bij klachten thuisblijven, is vaccineren nu eenmaal
een belangrijke verantwoordelijkheid die we zelf kunnen nemen om uit deze crisis te komen.
Vanuit de zorg we weten dat zonder vaccinatie het risico groter is om besmet te raken, de
besmettelijkheid groter is en het risico aanzienlijk groter is dat de ziekte ernstiger wordt
doorgemaakt met een ziekenhuis- of zelfs IC-opname.
Uw organisatie heeft vanuit de Rijksoverheid momenteel de opdracht om bezoekers te controleren op de QR code van het coronatoegangsbewijs. Wij begrijpen dat dat extra druk
legt op uw bedrijfsvoering. Wij doen een nadrukkelijk beroep op u om deze toegangscontrole zeer serieus te nemen. Graag ondersteunen en adviseren wij u als zich knelpunten
voordoen in de organisatie en de uitvoering daarvan. Via corona@aalsmeer.nl kunt u contact opnemen om uw vragen voor te leggen.
Met vriendelijke groet,
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