Gezondheidsformulier KVW Doerak 2020
Beste ouder/verzorger & vrijwilliger,
De huidige corona maatregelen verplichten ons iedere dag een
gezondheidscontrole te doen bij alle deelnemers en vrijwilligers.
Graag onderstaand strookje invullen en per dag meegeven.
Stop het in de tas van je kind zodat de begeleider van de hut hem eruit kan halen.
Wij hopen op jullie medewerking, bij het ontbreken van een verklaring kan de deelnemer
niet meedoen op die dag!
Gezondheid staat voorop! Wij zouden niet willen dat de volgende mini uitbraak tijdens de
kindervakantieweek plaatsvindt!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maandag 17-8-2020 Gezondheid + Zwemmen
Naam Deelnemer : …………………………………………….
Hut NR
: ……………………………………………..
Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de
volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van
reuk of smaak?

JA

/ NEE

Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of
benauwdheidsklachten?

JA

/ NEE

Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit in de afgelopen 7 dagen
vastgesteld?

JA

/ NEE

Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld
met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact
gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?

JA

/ NEE

Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand
waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

JA

/ NEE

Handtekening ouder / verzorger gezondheidsverklaring: ……………………...
Bovengenoemde deelnemer heeft een zwemdiploma en komt MAANDAG van
1900 tot 2100 zwemmen in de kreek.  JA / NEE.
Handtekening ouder/verzorger zwemmen : ……………………………………….
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Dinsdag 18-8-2020
Naam Deelnemer : …………………………………………….
Hut NR
: ……………………………………………..
Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de
volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van
reuk of smaak?

JA

/ NEE

Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of
benauwdheidsklachten?

JA

/ NEE

Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit in de afgelopen 7 dagen
vastgesteld?

JA

/ NEE

Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld
met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact
gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?

JA

/ NEE

Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand
waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

JA

/ NEE

Handtekening ouder/verzorger : ……………………………………….
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Woensdag 19-8-2020
Naam Deelnemer : …………………………………………….
Hut NR
: ……………………………………………..
Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de
volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van
reuk of smaak?

JA

/ NEE

Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of
benauwdheidsklachten?

JA

/ NEE

Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit in de afgelopen 7 dagen
vastgesteld?

JA

/ NEE

Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld
met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact
gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?

JA

/ NEE

Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand
waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

JA

/ NEE

Handtekening ouder/verzorger : ……………………………………….
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