Från och med 1 december kräver Sjöängen efter regeringsbeslut ett så kallat vaccinationsbevis för att
besökare ska kunna närvara på våra evenemang.
Det innebär att på våra evenemang som sker i Stora salongen behöver du som besökare förutom biljett,
visa upp ett giltigt vaccinationsbevis och giltig legitimation. Detta gäller alla från 18 års ålder.
(Ett giltigt vaccinationsbevis innebär att du tagit minst två doser vaccin)
Våra evenemangsvärdar kommer kontrollera dessa innan entré till Stora salongen kan ske.
Är det så att du av medicinska skäl inte bör vaccinera dig, krävs uppvisande av läkarintyg och giltig
legitimation för att närvara på våra evenemang i Stora salongen.
Har du inget vaccinationsbevis/inte vill visa upp vaccinationsbevis, så erbjuder vi dig att senast
tre dagar före evenemanget göra ett återköp på din biljett. Ingen biljett återköps efter datumet
evenemanget ägt rum. Vid frågor om återköp kontakta asa.karlson@askersund.se
Är du fullt vaccinerad och inte har vaccinationsbevis ännu? Se nedan för tips om hur du kan gå tillväga.
COVIDBEVIS
Vaccinationsbevis kan beställas på www.covidbevis.se
För personer utan e-legitimation tar det längre tid att beställa ett vaccinationsbevis eftersom det blir fler
manuella moment för att säkerställa att alla vaccinationsbevis hamnar hos rätt personer. Så är det redan
idag och det kan bli ännu längre väntetider nu när vaccinationsbeviset ska användas nationellt. Om du
inte vill väntaEU
i onödan
vi dig som ännudigitala
inte har covidbevis
skaffat e-legitimation att göra detta, till
Digitaluppmanar
COVID Certificate/EU:s
exempel i form
av ett mobilt bank-ID. Då kan du beställa ditt vaccinationsbevis på bara några minuter.
Vaccination certificate/Vaccinationsbevis
Valid until/Giltig till: 2022-05-21

Så här ser ett vaccinationsbevis ut:

Surname(s) and forename(s)/Efternamn och förnamn
Pitkänen Åsa Sofia
Date of birth/Födelsedatum
1972-09-03
Unique certificate identifier/Unikt id för certifikatet
URN:UVCI:01:SE:EHM/V9991032USPD#R
Member State of vaccination/Medlemsland där vaccination utförts
Sweden/Sverige

Number in a series of vaccinations/doses and the overall
number of doses in the series

Antal i en serie vaccinationer/doser och det totala antalet
doser i serien

Dose 2 of 2/Dos 2 av 2
Disease or agent targeted

Sjukdom eller smittämne

COVID-19
Vaccine medicinal product

Namn på vaccin

Comirnaty
Vaccine/prophylaxis

Vaccin/profylax

Covid-19 Vaccine
Vaccine marketing authorization holder or manufacturer

Innehavare av godkännande för försäljning eller tillverkare av
vaccin

Biontech Manufacturing GmbH
Date of vaccination, indicating the date of the latest dose
received

2021-07-20

Datum för senaste vaccination

