Medische Fiche Jonge Helden
Deze medische fiche is aanvullend op de medische informatie die bij de inschrijving
verworven werd. De vragen in deze fiche gaan specifiek over de Corona maatregelen voor
jeugdwerk.
Deze fiche moet afgedrukt en afgegeven worden op de eerste dag van het initiatief. Zonder
deze ingevulde fiche is het niet mogelijk deel te nemen aan het initiatief.
Deze fiche moet ingevuld worden door een ouder/voogd, tenzij je meerderjarig bent. Dan
mag je deze fiche zelf invullen en ondertekenen.
Naam deelnemer: ...............................................................................................................................
Geboortedatum: ................................................................................................................................
Contactgegevens huisarts deelnemer:
Naam: .................................................................................................................................................
Telefoonnummer: ...............................................................................................................................
Behoort jouw kind tot een risicogroep of is er sprake van een chronische aandoening? Je kan
informatie vinden over wie tot de risicogroepen behoort via deze webpagina. (https://ambrassade.
be/nl/jeugdwerkzomer/zomerplannen/bijlagen-zomerplannen)
				

Ja					

Neen

Indien JA, is er een geschreven toestemming van de arts om deel te nemen aan het aanbod? (Deze
toestemming moet je ook meebrengen naar het initiatief.)
				

Ja					

Neen

Ik geef als ouder/voogd mijn toestemming om wanneer er snelle reactie nodig is, mijn kind 1 dosis
paracetamol toe te dienen in geval van pijn of koorts.
			

Ja 					

Neen

Door deze medische fiche in te vullen (en te ondertekenen) erken je als ouder/voogd ook jouw
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat COVID 19 geen kansen krijgt deze zomer. Je
respecteert de deelnamevoorwaarden en adviezen:
• Je kind niet laten deelnemen aan het initiatief wanneer hij/zij tot een risicogroep behoort,
tenzij hij/zij een geschreven toestemming van de arts kan voorleggen.
• Je kind niet laten deelnemen aan het initiatief als hij/zij symptomen vertoonde in de laatste 3
dagen ervoor.
• Je kind niet laten deelnemen aan het initiatief als in één van zijn/haar bubbels (persoonlijk,
jeugdwerk, gezin) in de 10 dagen voor het initiatief een bevestigde Corona besmetting was,
tenzij er contact opgenomen is met Jonge Helden en toestemming verleend is.
• Mijn kind ten alle tijde kunnen (laten) afhalen indien hij/zij vermoedelijk besmet is of er een
bevestigd geval van COVID-19 in de groep is.
• In het geval van een vermoedelijke besmetting mijn kind onmiddellijk laten testen, bij voorkeur
in een ziekenhuis en Jonge Helden op de hoogte te brengen van het resultaat.
• In het geval van een bevestigde besmetting 2 dagen na het initiatief Jonge Helden op de hoogte
brengen.
• Mijn kind voor, tijdens en na het initiatief zo veel mogelijk afstand laten houden van andere
bubbels.
• In de week dat het initiatief doorgaat (maandag tot zondag) mijn kind liefst niet laten
deelnemen aan andere jeugdwerk activiteiten.
Naam: ....................................................................

Handtekening:

Datum: ......../.........../......... 				
							

