CORONA MAATREGELEN TIKWATENOE

GEZONDHEIDSVERKLARING
Wij willen je vragen onderstaande vragen voor jezelf of je kind te beantwoorden.
Wanneer je één of meerdere van deze vragen met ‘ja’ beantwoord, kan jouw kind helaas niet
deelnemen aan onze dagactiviteiten of machanot.
Door deel te nemen aan een activiteit of machanee verklaar je alle vragen met 'nee' te
beantwoorden:








Heb je nu corona?
Heb je nu huisgenoten / gezinsleden met corona?
Ben je korter dan 2 weken geleden genezen van corona?
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 huisgenoten / gezinsleden met benauwdheidsklachten en / of koorts en ben je
niet beschermt tegen corona?
Ben je in thuisisolatie?
Heb je een positieve zelftest?

Is je antwoord op een van bovenstaande antwoorden een 'ja', neem dan contact op met ons
op (jeugdwerker@tikwatenoe.nl) en meld je af voor de des betreffende activiteit of
machanee.

CONFORM DE RICHTLIJNEN VAN HET RIVM
Tijdens activiteiten en op machanee hanteren wij de standaardregels en adviezen vanuit de
overheid. Hierbij geldt het volgende:





Houd 1,5 meter afstand
Draag een mondkapje in openbare ruimten, OV en daar waar het naleven van de 1,5
meter maatregel niet mogelijk is
Was regelmatig je handen
Hoest en nies in je elleboog

Vanuit Tikwatenoe houden wij toezicht op het naleven van deze maatregelen maar
verwachten wij ook dat deelnemers hun eigen verantwoordelijkheid hierin nemen.
Tikwatenoe zal tevens zorgen voor voldoende frisse lucht op de locaties en accommodaties
waar de activiteiten en machanot plaatsvinden.

CORONATOEGANGSBEWIJS
Aangezien onze activiteiten behoren tot de categorie ‘evenementen’ is Tikwatenoe verplicht
alle deelnemers vanaf 13 jaar om een coronatoegangsbewijs te vragen. Deze dient eenmalig
vertoont te worden bij aankomst. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen
coronatoegangsbewijs te laten zien en zijn niet verplicht om een mondkapje te dragen. Wij

raden deelnemers onder 12 jaar wel aan om zich voorafgaand preventief te laten testen met
een zelftest.

