Medische Fiche in het kader van Covid-19
Gelieve deze fiche in drukletters in te vullen en op het IBO af
te geven tijdens de eerste opvangdag van uw kind!
Wij willen met aandrang vragen om deze fiche zorgvuldig in te vullen. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
Indien u bepaalde gegevens over uw kind wilt verduidelijken, kan u steeds contact opnemen met ons.

Algemene gegevens
Familienaam kind:
Voornaam kind:
jongen O / meisje O

Contactgegevens
Naam ouder :

GSM-nummer:

_/

Medische gegevens
Behoort de deelnemer tot een risicogroep of is er sprake van een chronische aandoening (bijvoorbeeld personen met
hartziektes, long- of nieraandoeningen en personen van wie het immuunsysteem verzwakt is) Je kan de volledige lijst vinden
over wie tot de risicogroepen behoort via deze webpagina
(https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/zomerplannen/bijlagen-zomerplannen)
JA / NEEN
Indien JA, is er toestemming van de arts om deel te nemen aan het aanbod? Zo ja, voeg het doktersbewijs toe aan deze
medische fiche.
JA / NEEN
Ik heb de richtlijnen inzake Covid-19 doorgenomen en verklaar mij akkoord met mijn verantwoordelijkheid als ouder/voogd
om deze na te leven:
o

o
o
o
o

Bij het opmaken van de vakantieplanning voor de kinderen, kies ik voor 1 soort activiteit per week. vb 1 week IBO en een volgende
week op kamp met de jeugdbeweging. In het belang van hun eigen gezondheid en die van anderen, kunnen kinderen in dezelfde
week maar deel uitmaken van 1 contactbubbel binnen het jeugdaanbod.
Kinderen die ziek waren (geen Covid-19) voor de opvangweek moeten minimaal 5 dagen voor de start van de week symptoomvrij
zijn.
Kinderen die ziek worden tijdens de opvangweek worden zo snel mogelijk opgehaald en mogen niet meer
deelnemen. Ga dan ook zeker langs bij je huisarts.
Kinderen die Covid-19 hebben gehad, moeten minimaal 7 dagen na diagnose rekenen alvorens terug deel
te kunnen nemen aan het IBO en moeten bij terugkeer reeds 3 dagen klachtenvrij zijn.
Wie een besmet persoon binnen de eigen gezinsbubbel heeft, mag 14 dagen, gerekend vanaf het laatste
contact met de coronapatiënt, niet deelnemen aan het IBO.

JA / NEEN
Naam ouder/voogd + handtekening:

Datum:

/

/

Door het invullen en ondertekenen van deze fiche verklaren de ouders zich akkoord met het huishoudelijk reglement en
de algemene voorwaarden, dat raadpleegbaar is op de website www.koraal.be en ter inzage ligt op het algemeen
secretariaat van Koraal vzw.
Koraal vzw verbindt zich ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking
gebeurt conform de Europese Privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2016. Onze uitgebreide
privacyverklaring vindt u in het Huishoudelijk Reglement.
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