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GEZONDHEIDSVERKLARING

Tijdens de Corona pandemie hanteren wij bij onze trainingen extra veiligheidsregels 
om verspreiding van het virus te beperken. Daarom willen wij je vragen onderstaande 
vragen voor jezelf te beantwoorden.

Wanneer één of meerdere van deze vragen met ‘ja’ beantwoord worden kun je niet 
deelnemen aan onze training. Neem dan contact op met de contactpersoon binnen 
je organisatie of met BHV.NL en meld je af voor de training. Dit voorkomt dat je voor 
niets naar de training komt. De kosten hiervoor worden in rekening gebracht. 

* Deze vraag mag je met ‘nee’ beantwoorden wanneer:
- Je in de afgelopen 8 weken positief bent getest en je bij de start van de training 
geen klachten hebt die op corona zouden kunnen duiden.
- Je meer dan 1 week geleden een boostervaccinatie hebt gehad en je bij de start 
van de training geen klachten meer hebt die op corona zouden kunnen duiden.

De docent tekent voor jouw aanwezigheid tijdens de training. Door deel te nemen 
aan de training verklaar je alle vragen met nee te beantwoorden. 

Heb je één of meerdere van de volgende symptomen:   
verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid,  
verhoging (37,5 tot 38° C), koorts (meer dan 38° C)?

Heb je nu huisgenoten / gezinsleden met corona? *

Heb je huisgenoten / gezinsleden met met benauwdheids- 
klachten en / of koorts? *

Ben je in nauw contact geweest, d.w.z. meer dan 15 minuten per 
dag op minder dan 1,5 meter, met iemand die positief getest is op 
corona in de afgelopen 5 dagen? *

Ben je in thuisquarantaine/thuisissolatie op verzoek van de GGD?

                                                                                                     

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE


