
Expose COVID-19, not your privacy.

How to stay  
in SafeCompany?

Put your Savitas QR  
sticker here. 

Partners with

This is a Savitas QR sticker:

Bedankt voor het aankopen 
van SAVITAS QR stickers. 

Scan deze QR code voor alle nuttige 
informatie om aan de slag te gaan.

Enkel door samen passende maatregelen 
te nemen, kunnen we nieuwe infectiepieken van 

COVID-19 een stap voor blijven. Hierbij is het 
essentieel om veiligheid, preventie en welzijn 

van uw werknemers centraal te stellen.

Open your QR code scanner or go to savitas.io. 
There is a QR code scanner on most smartphones. You can also go to 
savitas.io and press ‘Scan now’ to use the Savitas QR scanner.

Check your result.
After you scan, a status screen will pop up  
with your personal status. Open it when you can to 
see whether or not you have been  
in contact with someone who shared their
diagnosis of COVID-19. You can also use the  
‘Status’ button on the savitas.io homescreen  
to check your status.

Scan the Savitas QR codes every time you spot them. 
You will find a QR code in spaces where you might be in close contact with 
people. Allow geolocation on your phone to verify the location of the Savitas 
QR sticker.

More info? 

or go to 
savitas.life



Expose COVID-19, not your privacy.

Welcome! 
We are a
SafeCompany.
Scanning the Savitas QR stickers helps 
to trace who you have been in contact with. 
It’s a completely anonymous system to  
keep us all safe. 

If we work together, we can keep Covid-19 
at a distance.

Partners with

Bedankt voor het aankopen 
van SAVITAS QR stickers. 

Scan deze QR code voor alle nuttige 
informatie om aan de slag te gaan.

Enkel door samen passende maatregelen 
te nemen, kunnen we nieuwe infectiepieken van 

COVID-19 een stap voor blijven. Hierbij is het 
essentieel om veiligheid, preventie en welzijn 

van uw werknemers centraal te stellen.

More info? 

or go to 
savitas.life/ 

visitor



Expose COVID-19, not your privacy.

In samenwerking met

Dit is een Savitas QR sticker:

Bedankt voor het aankopen 
van SAVITAS QR stickers. 

Scan deze QR code voor alle nuttige 
informatie om aan de slag te gaan.

Enkel door samen passende maatregelen 
te nemen, kunnen we nieuwe infectiepieken van 

COVID-19 een stap voor blijven. Hierbij is het 
essentieel om veiligheid, preventie en welzijn 

van uw werknemers centraal te stellen.

Plaats hier je  
Savitas QR sticker. 

Open je QR-codescanner of ga naar savitas.io. 
Er staat al een QR-codescanner op de meeste smartphones.  
Je kan ook naar savitas.io gaan en ‘Scan now’ kiezen om de Savitas 
QR-scanner te gebruiken.

Check je resultaat.
Na elke scan verschijnt er een scherm met je 
persoonlijke status. Open dat wanneer je kan om 
te zien of je al dan niet contact hebt gehad met 
iemand die zijn diagnose van COVID-19 gedeeld 
heeft. Je kan daarvoor ook de ‘Status’-knop op de 
startpagina van savitas.io gebruiken.

Scan de Savitas QR-codes elke keer dat je ze ziet. 
Je zal QR-codes vinden in ruimtes waar je in contact kan komen met andere 
mensen. Schakel geolocatie in op je smartphone om de locatie van de Savitas 
QR-sticker te verifiëren.

Hoe blijf je  
in SafeCompany?

Meer info? 

of ga naar 
nl.savitas.life



Expose COVID-19, not your privacy.

Welkom!
Wij zijn een
SafeCompany.
Door de Savitas QR-stickers te scannen, 
kunnen we opsporen met wie je in contact 
bent geweest. Het is een volledig anoniem 
systeem, gemaakt om veilig terug samen te 
werken.

Als we allemaal samenwerken, houden we 
COVID-19 op afstand.

Bedankt voor het aankopen 
van SAVITAS QR stickers. 

Scan deze QR code voor alle nuttige 
informatie om aan de slag te gaan.

Enkel door samen passende maatregelen 
te nemen, kunnen we nieuwe infectiepieken van 

COVID-19 een stap voor blijven. Hierbij is het 
essentieel om veiligheid, preventie en welzijn 

van uw werknemers centraal te stellen.

In samenwerking met

Meer info? 

of ga naar  
nl.savitas.life/

bezoeker



Expose COVID-19, not your privacy.

Comment rester  
en SafeCompany?

Collez votre sticker 
Savitas QR ici.

En partenariat avec

Ceci est un sticker Savitas QR :

Bedankt voor het aankopen 
van SAVITAS QR stickers. 

Scan deze QR code voor alle nuttige 
informatie om aan de slag te gaan.

Enkel door samen passende maatregelen 
te nemen, kunnen we nieuwe infectiepieken van 

COVID-19 een stap voor blijven. Hierbij is het 
essentieel om veiligheid, preventie en welzijn 

van uw werknemers centraal te stellen.

Ouvrez votre scanner de codes QR ou allez sur savitas.io.
La plupart des smartphones disposent d’un scanner de codes QR.  
Mais vous pouvez également aller sur savitas.io et appuyer sur “Scan now” 
pour utiliser le scanner Savitas QR.

Vérifiez votre résultat.
Après chaque scan, une notification indiquant 
votre statut apparaîtra sur votre écran. Ouvrez-la 
sans tarder pour voir si vous avez été en contact 
ou non avec une personne qui a signalé avoir été 
diagnostiquée positive au Covid-19. Vous pouvez 
également vérifier votre statut en cliquant sur le 
bouton “Status” sur l’écran d’accueil de savitas.io.

Scannez les codes Savitas QR chaque fois que vous en voyez.
Vous trouverez un code QR dans chaque espace où vous êtes susceptible d’être 
à proximité d’autres personnes. Vous devez autoriser la géolocalisation sur votre 
smartphone pour permettre la vérification de la localisation du sticker Savitas QR.

Plus d’info ? 

ou allez sur 
fr.savitas.life



Expose COVID-19, not your privacy.

Bienvenue ! 
Nous sommes une 
SafeCompany.
Scanner les stickers Savitas QR permet 
de tracer avec qui vous avez été en contact. 
C’est un système entièrement anonyme qui 
vise à préserver notre santé. 

En travaillant tous ensemble, nous 
pouvons garder le Covid-19 à distance.

En partenariat avec

Bedankt voor het aankopen 
van SAVITAS QR stickers. 

Scan deze QR code voor alle nuttige 
informatie om aan de slag te gaan.

Enkel door samen passende maatregelen 
te nemen, kunnen we nieuwe infectiepieken van 

COVID-19 een stap voor blijven. Hierbij is het 
essentieel om veiligheid, preventie en welzijn 

van uw werknemers centraal te stellen.

Plus d’info ? 

ou allez sur 
fr.savitas.life/

visiteur


