Kære deltagere ved Verona Cup 2021!
INDREJSEFORMULAR

KJ Udfylder formularen for dem som kører med i bussen
Dem som kører selv skal selv udfylde
Alle personer der rejser ind i Italien skal udfylde en Digital Passenger Locator form
(dPLF) som skal medbringes på rejsen i udfyldt form, enten som en printkopi eller på
mobiltelefonen (QR kode).
dPLF er et fælles europæisk system, der anvendes af sundhedsmyndighederne til at
foretage smittesporing for rejsende i Europa.
Lederen for hvert hold/klub skal udfylde formularen og påføre spillernes/ledernes
navne på en eller flere formularer, således hver enkelt deltager ikke behøver at
udfylde sin egen formular.
Link til formularen https://app.euplf.eu/#/
Vi har vedhæftet en demo til, hvordan I skal udfylde formularen og samtidig har vi sat
info ind mht. grænseovergange – ankomsttider – provinsnavn mm, som I skal bruge
til at udfylde formularen.
De resterende informationer der efterspørges er alle oplysninger I selv er i besiddelse
af.
Den eneste information I mangler er afgangstidspunktet fra Jeres klubhus på
afrejsedagen. Dette informerer vi Jer om i programmet, som sendes ud indenfor de
næste 8 dage.
Vi anbefaler at I herefter udfylder formularen i god tid inden afrejse.
INDREJSERESTRIKTIONER VEDR. INDREJSE TIL ITALIEN
Her pr. 21/9 2021 gælder et af følgende krav for indrejse til Italien:
1. Man er færdig vaccineret senest 14 dage før ankomsten til Italien (skal kunne
fremvise CORONAPAS digitalt eller i papirform)
ELLER
2. Man har haft Covid-19 indenfor de seneste 6 måneder men er raskmeldt (min
21 dage før ankomst). Immunitetscertifikat kan anvendes til indrejse i Italien
fra udstedelsesdagen og op til 180 dage efter første positive PCR test
ELLER
3. Man medbringer en negativ PCR eller kviktest der er max 48 timer gammel ved
indrejsen til Italien.
Vi henviser i øvrigt til Udenrigsministeriets rejsevejledning for
Italien https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/italien/

BUSTUREN GENNEM TYSKLAND OG ØSTRIG
Husk at man skal bruge mundbind når man gør stop på vejen ned og hjem gennem
Tyskland og Østrig.
FORHOLD I ITALIEN
Forholdene i Italien er tæt på at være helt normale igen. Dog har de stadig nogle
restriktioner som endnu ikke er ophævet:
Mundbind : Man skal bruge mundbind i lukkede bygninger ; ex. reception – shops –
indendørs restauranter mm – samt udendørs i forbindelse med større forsamlinger
(hvor man også skal holde passende afstand)
Vælger man at spise indendørs på restauranter der ligger uden for Campingpladsen,
gå på museum, besøge forlystelsesparker o.lign skal man kunne fremvise gyldigt
Coronapas, immunitetscertifikat eller en negativ PCR eller kviktest.
OBS !!! HVIS MAN BLOT HAR FÅET 1. STIK SENEST 14 DAGE FØR INDREJSE
TIL ITALIEN – er man fritaget for at fremvise en max 48 timer gammel Covid-19
test i Italien i forbindelse med bl.a ovenstående eksempler.
TILSKUERE VED BANERNE TIL KAMPENE
Tilskuere til kampene er meget velkomne. Super at der skabes god stemning på
lægterne .
Men husk at holde passende afstand til hinanden rundt om banerne og ikke at stå i
klynger (og jo mere i spreder Jer des større virker supporten jo også )
COVID-19 TEST PÅ BELLA ITALIA
Det er muligt at få foretaget en Covid-19 test på Camping Bella Italia.
Tests er ikke gratis i Italien (heller ikke for italienere) – men koster normalt 25 € pr.
test.
Vi har fået forhandlet en pris på 15 € pr. test
HUSK REJSEFORSIKRING
Vi anbefaler altid og alle til at tegne en rejseforsikring når man rejser ud af landet.
Hellere købe en forsikring man ikke får brug for, fremfor at mangle en man får brug
for!
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Restriktioner vedr. besøg i Gardaland

For at kunne komme ind i Gardaland gælder et af følgende krav ;

1. Man er færdig vaccineret senest 14 dage før ankomsten til Italien (skal kunne fremvise
CORONAPAS digitalt eller i papirform)
ELLER
2. Man har haft Covid-19 indenfor de seneste 6 måneder men er raskmeldt (min 21 dage før
ankomst). Immunitetscertifikat kan anvendes til indrejse i Italien fra udstedelsesdagen
og op til 180 dage efter første positive PCR test.
ELLER
3. Man medbringer en negativ PCR eller kviktest der er max 48 timer gammel ved
indgangen til Gardaland.
OG
4. Man skal medbringe gyldigt ID
HUSK AT NEDBRINGE MUNDBIND !

