COVID-19 Sneltest eenvoudig bij u aan boord met
geldig certificaat voor reizen naar Duitsland

Nederland is door Duitsland aangewezen als hoog risico gebied. Naast het verplicht aanmelden hebben de Duitse federale
autoriteiten aangegeven dat ook bemanningsleden van binnenvaartschepen een negatieve testuitslag moeten kunnen
overleggen bij binnenkomst in Duitsland, vanuit Nederland. Dit is van toepassing indien hij/zij langer dan 72 uur in Duitsland
zal verblijven. De testuitslag mag niet ouder zijn dan 48 uur en moet, als daarom wordt gevraagd, aan de bevoegde instanties
kunnen worden getoond.
Aanmelden
Voor het aanmelden van uw bezoek aan Duitsland gaat u naar www.einreiseanmeldung.de.
Certificaat
Neem contact op met Transafe via 078 6824300 voor het maken van een afspraak. U kunt de Covid-19 Sneltest bij u aan
boord, zelf uitvoeren onder toezicht van een van onze medewerkers. Dit toezicht vindt plaats via een goede beeld / spraak
verbinding (computer / telefoon / tablet). Let op; U kunt alleen gebruik maken van deze service als u beschikt over
Covid-19 Sneltesten van het merk Romed, te verkrijgen bij Transafe. De reden hiervoor is dat het hele proces is ingericht
op het gebruik van deze specifieke sneltest in het kader van betrouwbaarheid en kwaliteit. Het proces staat onder toezicht van
een BIG-geregistreerde arts.
Bovengenoemde test laat binnen 15 minuten zien of een persoon wel / niet besmet is met het Coronavirus. U ontvangt direct
na de test uw testcertificaat op het door u opgegeven emailadres. Het certificaat is geldig voor uw bezoek aan Duitsland.
Kosten
De kosten voor het onder toezicht afnemen van een test bedragen €55,00 per persoon. Indien u klant bij Transafe of lid van
Koninklijke BLN-Schuttevaer of het CBRB bent, bedragen de kosten €49,00 per persoon.
U ontvangt per persoon een certificaat. Let op, het certificaat wordt slechts éénmalig verstrekt. Indien u een nieuw certificaat
wenst dient een nieuwe test te worden afgenomen. Hiervoor zullen opnieuw kosten in rekening worden gebracht.

De kosten voor de Covid-19 Sneltest bedragen:
20 - 60 tests
80 - 100 tests
Vanaf 100 tests

€ 9,95 per stuk*
€ 9,50 per stuk*
€ 8,95 per stuk*

*De testen worden verkocht per 20 stuks.
De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Testprocedure (dit zal nader worden toegelicht tijdens de test)
1. Neem een monster met het wattenstaafje achter in de neusholte.
2. Plaats 10 druppels van de (testoplossing) buffer in het bijgeleverde reageerbuisje.
3. Plaats het monster in het buisje en draai deze 6 maal rond. Laat het 1 minuut weken. Verwijder daarna het
wattenstaafje en plaats het dopje op het buisje.
4. Leg het testapparaat klaar en plaats een mondstuk met filter in de testbuis. Breng 4 druppels van de testoplossing
toe.
5. Wacht op het verschijnen van de 2 gekleurde banden. Het resultaat dient binnen 15 minuten te worden afgelezen.
Na 20 minuten dient het resultaat niet meer geïnterpreteerd te worden.
Certificering en betrouwbaarheid
De Corona sneltesten zijn CE geregistreerd, gevalideerd door het RIVM en goedgekeurd voor het gebruik en verkoop door het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Onder vermelding van nummer: COVID-19 rapid tests Romed (NL-CA0022020-53956).

