Realize 2021

Live evenement, maar met
de nodige veiligheidsmaatregelen
Micro Focus kijkt er naar uit om u persoonlijk te ontmoeten tijdens Realize 2021, maar
niet zonder alle geldende regels van het RIVM in acht te nemen. We willen een zo veilig
mogelijk evenement met elkaar organiseren. Hieronder willen wij u op voorhand laten
weten wat we hierin, gezamenlijk met de locatie, doen en wat wij van u verwachten.

Wat doen wij?

Wat verwachten wij van u?

Gedurende het ochtend- en
middagprogramma hanteren we zoveel
mogelijk de 1,5 meter afstand met elkaar.

Doe voorafgaand aan het evenement de
korte gezondheidscheck die u hier kunt
vinden. Blijf thuis bij gezondheidsklachten.

Op verschillende plaatsen door de
gehele locatie vindt u dispensers met
desinfecterende handgel, zodat u uw handen
kunt reinigen.

Bij aankomst vragen wij u gebruik te maken
van de dispensers met desinfecterende
handgel, zodat u uw handen kunt reinigen.
Schud geen handen gedurende de dag.

Onze groep zal volledig apart worden
gehouden van eventuele andere groepen die
in de locatie aanwezig kunnen zijn.

Vervolgens willen wij u vragen om de
QR-code in de CoronaCheck app te laten
scannen. Deze QR-code dient, samen met uw
ID, als toegangsbewijs voor het evenement.

Het cateringaanbod is aangepast aan de
geldende maatregelen. Zo hoeft er geen
direct contact te zijn tussen medewerkers en
gasten, maar geniet u wel van een verzorgde
bijeenkomst.

De QR-code kunt u verkrijgen door met
behulp van uw DigiD een herstelbewijs of
vaccinatiebewijs op te halen bij de GGD of de
ophaalcode van een recente, negatieve PCRtestuitslag in te vullen. Lees hoe dat werkt.

De locatie zal gedurende de dag continue de
ruimtes desinfecteren en schoonhouden.

Daarna meldt u zich aan bij de registratiebalie
van Micro Focus en bent u van harte welkom
op Realize 2021.

Welkom!

Naast bovenstaande maatregelen wijzen we u op uw eigen verantwoordelijkheid. Heeft u gezondheidsklachten? Blijf
dan in ieder geval thuis. Een veilig bezoek aan het evenement is uw eigen verantwoordelijkheid en Micro Focus is niet
aansprakelijk voor eventuele gevolgen.

