TOESTEMMINGEN OUDERS I.V.M. CORONA
Chiro Jonathan

Martinus van Gurplaan 39
3920 Lommel

GEGEVENS
Naam lid: ______________________________________________________________
Groep: Speelclub

/

Rakwi’s

/

Tito’s

/

Keti-Aspi’s

Naam ondertekenende ouder: ______________________________________________

RISICOGROEP
Behoort het lid tot een risicogroep of is er sprake van een chronische aandoening? Je kan
informatie vinden over wie tot een risicogroep behoort via volgende website:
https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/zomerplannen/bijlagen-zomerplannen
 Ja
 Nee
Indien ja, is er toestemming van de behandelende arts en/of ouder om deel te nemen
aan het bivak?
 Ja
 Nee
 Niet van toepassing

VERANTWOORDELIJKHEID OUDERS
Als ouder heb je veel verantwoordelijkheid in het naar de Chiro gaan in deze
coronatijden. Het is belangrijk dat met volgende zaken rekening gehouden worden.
•
•
•
•

Je stuurt je zieke of mogelijks besmette kinderen niet naar de Chiro,
je kind mag ook niet ziek geweest zijn of symptomen vertoond hebben binnen 3
dagen voor het begin van de activiteit,
de bubbels moeten gerespecteerd worden,
kinderen en jongeren mogen afhankelijk van de risico-kleurcode aan meerdere of
slechts één jeugdwerkactiviteit deelnemen. Bij code geel mag aan meerdere
verschillende activiteiten deelgenomen worden, bij code oranje en rood mag maar
aan één verschillende activiteit deelgenomen worden.

Ik verklaar als ouder dat ik deze verantwoordelijkheden heb gelezen en me hier op goed
geweten aan zal houden wanneer ik mijn kind op kamp laat gaan met Chiro Jonathan.
 Ja
 Nee
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PRIVACY
Ik ga akkoord met het privacy beleid van Chiro Jonathan dat op aanvraag beschikbaar is
bij de leiding, en altijd te vinden is op onze website (www.chirojonathan.be/privacypolicy). Ik verklaar me ook akkoord met extra gegevens die moeten worden bijgehouden
in het kader van contact tracing. Dit houdt in het bijhouden van contactlogboeken met de
gegevens van de kinderen, leiding, kookouders…
 Ja
 Nee

ONDERTEKENING
Ik ga hierbij akkoord met de verantwoordelijkheid die me opgelegd wordt om zo bij te
dragen aan een veilig bivak voor alle leden. Ik verklaar dat ik dit document naar
waarheid heb ingevuld en dat ik de maatregelen volg die genomen moeten worden met
betrekking tot de verspreiding van het coronavirus.
Naam ondertekenende ouder: ______________________________________________
Datum: ________________________________________________________________

Handtekening ouder: _____________________________________________________
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