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Covid-19 Protocol

Dear Rallyfriends,

Just a few days before the start of our rally we want to inform you about the current
situation concerning Covid-19 for the Roompot Baja Borger 2021.

As the number of Covid-19 cases is increasing and worrying over the past few
weeks, new measurements have been necessary. We repeat the basic rules for you
in the Netherlands:

● Get vaccinated
● Get tested and self-isolate if required
● When you are tested positive; stay at home and avoid contact with others
● 1,5 metre is a safe distance. Protect yourself and others
● Wash your hands regularly and cover coughs and sneezes in your elbow
● Do not shake hands

For the Roompot Baja Borger the following measures apply:

● For entering the restaurant and dinner tent (near the beach) you need a
Corona Check QR code together with your proof of identity.

● On the terraces you need to show your QR code and identity proof as well.
● The briefing on Friday- and Saturday evening will be held in the restaurant in

the main building.
This means everyone has to show his or her QR code and proof of identity at
the door.
No valid Covid QR code or no code at all means you are NOT allowed to
enter the restaurant and the briefing!!

● Entering the race-office is not allowed without showing your Covid QR code
and your ID.

● From Saturday november 6th on face masks are mandatory eg entering
the main building, toilet buildings or dinner tent.

Despite these measures we think we still can make a great rally this weekend and
Go for it!!

Roompot Baja Borger Team

Herre van Goor



Covid maatregelen

Beste rally vrienden,

Zo kort voor de rally willen we jullie graag informeren over de aangescherpte regels
met betrekking tot Covid-19. Naast de bekende regels zoals te lezen op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronarege
ls/kort-overzicht-coronamaatregelen

En zijn er voor de Roompot Baja Borger een aantal extra maatregelen van
toepassing:

● Om het restaurant of de tent (nabij het strand) in te gaan moet u, net als in alle
andere horecagelegenheden, uw Corona QR code laten zien, vergezeld van
uw ID bewijs. Dit geldt ook voor de terrassen in de buitenlucht.

● De briefing op vrijdag- en zaterdagavond vindt plaats in het restaurant in het
hoofdgebouw. Dit betekent dat iedereen bij de deur zijn of haar Corona QR
code moet laten zien vergezeld van uw ID bewijs.
Zonder Corona QR code of geldige code kunt u dus NIET deelnemen aan
deze briefingen!!

● Het binnentreden van de race office kan uitsluitend na het tonen van een
geldige QR-code en ID.

● Alle deelnemers, die nog medisch gekeurd dienen te worden op het park
moeten bij hun bezoek aan de keuringsarts een mondkapje dragen.

● Vanaf zaterdag 6 november moet in alle zgn. doorstroom locaties ook een
mondkapje gedragen worden; dit zijn oa de toiletgebouwen, hoofdgebouw
m.u.v. restaurants.

We gaan er een mooi rallyweekend van maken. Tot in Borger!!

Team Roompot Baja Borger

Herre van Goor
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