Sportkamp 2021 - BRC Halle
Medische fiche
Beste ouders of voogd,
Hieronder vinden jullie specifieke informatie in verband met de COVID-19 maatregelen. De
overheid en Sport Vlaanderen vragen ons ook uitdrukkelijk een aantal specifieke punten te
vermelden en nog enkele bijkomende vragen te stellen (naast de gegevens reeds ingevuld op
de inschrijvingsfiche). Wij stellen alles in het werk om het sportkamp zo vlot en veilig mogelijk
te laten verlopen, maar we rekenen ook op jullie als ouder/voogd om ons hierin bij te staan.
Daarom vragen we jullie onderstaande aandachtig te lezen en ingevuld en ondertekend af
te geven bij aanvang van het sportkamp (je stuurt dit niet op voorhand naar ons door).
De gegevens in onderstaande vragenlijst willen we bij de hand hebben om het sportkamp van
uw kind in optimale omstandigheden te laten verlopen en worden enkel ingezien door de
kampleiding.
We gaan uit van het principe: iedereen kan meedoen, tenzij men ziek is/was of geen
toestemming krijgt wanneer men tot een risicogroep behoort. Behoor je tot die risicogroep,
dan vragen we je om eerst advies in te winnen van je huisarts.
We willen je er ook op wijzen dat op onze sportstage geen medicatie beschikbaar is, ook geen
vrij verkrijgbare middelen. Onze lesgevers beschikken enkel over producten om wonden te
verzorgen en EHBO toe te passen. Indien uw zoon of dochter tijdens het sportkamp
medicijnen moet innemen of gevoelig is voor bepaalde zaken, dien je zelf de producten mee
te geven die uw kind mag/moet innemen met het voorziene voorschrift of handleiding.
Naam en voornaam kind
Naam

Voornaam

Contactgegevens in NOOD
Deze contactpersoon is een extra hulplijn indien de ouders op moment van nood niet
beschikbaar zouden zijn.
Naam en voornaam

Relatie tot het kind

Telefoonnummer

Vragenlijst (zo volledig mogelijk en leesbaar invullen aub) (JA/NEEN)
Behoort je 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://covid19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf

Bij twijfel, raadpleeg eerst je huisarts.
JA
NEEN
Indien JA, is er toestemming van de arts en/of ouder om deel te nemen aan het aanbod?
JA
NEEN

Kan uw kind deelnemen aan alle sport- en
spelactiviteiten, aangepast aan de leeftijd?
Is uw kind allergisch voor geneesmiddelen of
bepaalde stoffen, dieren, levensmiddelen ? Zo JA,
welke ?
Lijdt uw kind aan ziekten waarmee moet rekening
gehouden worden tijdens dit sportkamp ?
(suikerziekte, astma, epilepsie, ADHD, andere........)

Volgt uw kind een speciaal dieet? Indien JA, welk?

Zijn er producten/medicaties die uw kind NIET
mag gebruiken ?
Moet uw kind tijdens het sportkamp medicatie
innemen ?
Indien JA, dan dient u de bijgevoegde handleiding
of voorschrift toe te voegen.

Is uw kind gevaccineerd tegen tetanus?
Indien JA, wanneer voor het laatst?

Bloedgroep + resusfactor van uw kind:

Toestemmingen (JA/NEEN)
Ik geef als ouder/voogd mijn toestemming om
wanneer er een snelle reactie nodig is
om rechtstreeks contact op te nemen met de huisarts.
Ik geef als ouder/voogd mijn toestemming 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.
Als ouder/voogd verbind ik mij ertoe om
- geen zieke of mogelijk besmette kinderen te laten deelnemen
- mijn kind te kunnen ophalen of laten ophalen wanneer dit ziek is tijdens het sportkamp
- met het kind binnen de 24u naar de huisarts te gaan
- de organisator op de hoogte te brengen van vermoeden of niet, test of niet
- indien er test werd gedaan, de organisator ook op de hoogte te houden van het resultaat
Als ouder/voogd neem ik ook mijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat
COVID-19 geen kansen krijgt deze zomer. Ik respecteer de deelnamevoorwaarden en de
gemaakte afspraken voor het sportkamp.

Voor akkoord: datum en handtekening

