MEDISCHE

FICHE 2020

Mail deze fiche ingevuld naar jeugd.cultuur@laarne.be, zonder ingevulde fiche kunnen kinderen niet
deelnemen aan Speelplein Rollebolle.

1. Algemene gegevens van onze Speelkameraad
Familienaam
Voornaam
Geboortedatum ………. / ………. / ………. (dag / maand / jaar)
Zat afgelopen schooljaar in: 1e 2e 3e kleuterklas / 1e 2e 3e 4e 5e 6e leerjaar
1e

2e 3e middelbaar

(omcirkel wat past)

Adres
Straat: …………………………………………………………………………………………
Nr:

…….

Postcode: ……….
Gemeente: …………………………………………………………………………………...
Telefoon thuis
Gsm
E-mail

Je kind

gaat alleen naar huis

(aankruisen wat past)

wordt ’s avonds afgehaald
wordt afgehaald door:
……………………………………………………………………………….
(naam + voornaam)
Zie ommezijde!
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2. Medische gegevens
Huisarts: ....................................................................................................................................................................
Heeft uw kind allergieën?
Neen
Ja

welke? .................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Moet uw kind medicijnen innemen op het speelplein?
Neen
Ja

welke? .................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
wanneer? ............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Ik geef hierbij toestemming aan de animatoren van de speelpleinwerking om
de hierboven vermelde medicijnen op de vermelde momenten toe te dienen.

Behoort de deelnemer 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://covid19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf
Ja

Neen

Indien JA, is er toestemming van de arts en/of ouder om deel te nemen aan de speelpleinwerking?
Ja

Neen

3. COVID-19 afspraken en maatregelen
•

Kinderen die ziek zijn, in de vijf dagen voorafgaand aan de speelpleinweek, kunnen niet deelnemen aan de
speelpleinwerking.

• Kinderen die zelf niet ziek zijn, maar in contact gekomen zijn (in hun bubbel, op kamp, in het gezin…) met
een besmet persoon kunnen 10 dagen niet deelnemen aan de speelpleinwerking.
• Kinderen met 1 of meerdere symptomen van COVID-19 worden in quarantaine geplaatst en worden zo
snel mogelijk opgehaald door de ouders.
Ik geef als ouder/voogd mijn toestemming om, wanneer er snelle reactie nodig is,
mijn kind paracetamol toe te dienen in geval van pijn of koorts bij het wachten in quarantaine wanneer
ouders gebeld zijn om het kind op te halen.
• Kinderen die ziek worden op het speelplein met 1 of meerdere symptomen van COVID-19 gaan zo snel
mogelijk naar de huisarts die zal beslissen of een COVID-19 test nodig is.
• De ouders brengen de speelpleinwerking zo snel mogelijk op de hoogte van de resultaten van de test.
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• Bij een negatieve test kunnen kinderen terug naar het speelplein komen als ze volledig uitgeziekt zijn en 3
dagen symptoomvrij zijn.

4. Privacy
Alle gegevens uit deze fiche worden enkel aangewend voor gebruik door het gemeentebestuur op speelpleinwerking
Rollebolle en blijven strikt vertrouwelijk. Deze informatie wordt niet doorgegeven, noch bekend gemaakt aan derden.
Meer info over hoe uw privacy wordt gewaarborgd vindt u in de privacyverklaring op www.laarne.be. Deze gegevens
kunnen bij een uitbraak van COVID-19 gedeeld worden in het kader van contact tracing.
Ik geef hierbij toestemming aan speelpleinwerking Rollebolle van het gemeentebestuur Laarne om mijn kind te
fotograferen.
Ik geef hierbij toestemming aan speelpleinwerking Rollebolle van het gemeentebestuur Laarne om foto’s van
mijn kinderen te gebruiken in publicaties (infoblad, nieuwsbrief, website, facebook, folders en flyers).
Door deze medische fiche in te vullen (en te ondertekenen) erkent u als ouder/voogd ook uw
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat COVID-19 geen kansen krijgt deze zomer. Je respecteert de
deelnamevoorwaarden, de afspraken rond bubbels en het niet mixen van bubbels, de afspraken wanneer een kind
ziek wordt tijdens het aanbod…
Ingevuld op . . . . . . / . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . (dag / maand / jaar)
Handtekening:

____________________________________
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