
 
Elk kind dat in 2020 naar speelplein Joepla komt, moet deze fiche invullen en bezorgen aan het 

speelplein. Dit kan digitaal door hier te klikken. Of door dit formulier via mail 

(speelpleinjoepla@lochristi.be) of de post (K. Albertlaan 29, Lochristi) op te sturen. Dit formulier moet 

éénmalig ingevuld worden en is nadien voor de volledige speelpleinzomer geldig. 

  

1. Gegevens kind: 

 

Voornaam kind  ………………………       Naam kind…………………………………… 
 

2. Gegevens huisarts/huisartsenpraktijk waar uw kind gekend is: 

 

Naam huisarts/huisartsenpraktijk ………………………     Telefoonnummer……………………………… 
 

3. Behoort de deelnemer tot een risicogroep of is er sprake van een chronische aandoening?  

 Ja      Neen  

 

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

 Ja      Neen  

 

* Via www.jeugdlochristi.be/joeplazomer2020 kunnen jullie een lijst van risicogroepen terug vinden 

onderaan de pagina. Als ouder/voogd ben je het best op de hoogte of dit van toepassing is voor 

jouw kind. Bij twijfel contacteer je jouw huisarts. 

 

Kinderen die een chronische ziekte hebben die onder controle is door medicatie kunnen deelnemen mits 

toestemming van de ouder/voogd. Bij twijfel contacteer je jouw huisarts. 

 

4. Ik geef als ouder/voogd toestemming om wanneer er snelle reactie nodig is: 

 

 rechtstreeks contact op te nemen met de huisarts van mijn kind.  
 
 mijn kind 1 dosis paracetamol toe te dienen in geval van pijn of koorts.  
 

5. Door deze medische fiche in te vullen en af te geven, erken je als ouder/voogd ook jouw 

verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat COVID-19 geen kansen krijgt deze zomer.  

 
Je respecteert de deelnamevoorwaarden, de afspraken rond 1 aanbod per week en de afspraken 
wanneer een kind ziek wordt tijdens het aanbod. Deze informatie is terug te vinden via onze website: 
www.jeugdlochristi.be/joeplazomer2020 en via de extra bijlage bij deze medische fiche. 
 
 
Heb je nog vragen of zijn er zaken onduidelijk? Aarzel dan niet om ons te  
contacteren via speelpleinjoepla@lochristi.be .  
 
Samen maken we er een fantastische speelpleinzomer van!   

https://forms.gle/FRk24zRgwXvZ5ns68
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Deelnamevoorwaarden speelplein Joepla 2020 

We willen dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren vanuit het recht op spelen, op vrije tijd, participatie 

en engagement mee kunnen op kamp of kunnen deelnemen aan onze speelpleinwerking. Het is wel van 

belang dat we bepaalde risicogroepen ook beschermen zodat we geen gezondheidsrisico’s nemen. 

▪ Indien een kind/jongere deel uitmaakt van een risicogroep heb je als ouder/voogd de 
verantwoordelijkheid om dit op de medische fiche aan te geven en eveneens duidelijk te maken 
of de ziekte/aandoening onder controle is (bv. met medicatie). Bij twijfel zal er vooraf toestemming 
van de huisarts nodig zijn om te kunnen deelnemen aan de speelpleinwerking. Als ouder/voogd 
ben je het best op de hoogte of dit van toepassing is voor jouw kind. Bij twijfel raadpleeg je de 
huisarts. De lijst van risicogroepen kan je hier terug vinden. 

▪ Ziekte:  
o Wie ziek is kan niet deelnemen  
o Wie Covid-19 heeft gehad moet minimaal 7 dagen na diagnose rekenen alvorens terug 

deel te kunnen nemen aan een activiteit of kamp EN bij terugkeer ook reeds 3 dagen 
klachtenvrij zijn.  

o Wie ziek was (geen Covid–19) voor de activiteit of het kamp moet in de 3 dagen 
voorafgaand aan deelname symptoomvrij zijn.  

o Wie een besmet persoon binnen de eigen gezinsbubbel/primaire bubbel heeft (ouder, 
broer, zus, ...) moet getest worden en moet de termijn voor thuisisolatie respecteren vanaf 
het laatste contact met de coronapatiënt en kan dus niet (verder) deelnemen aan de 
activiteit.  

Er is géén probleem met inclusief speelpleinwerk. Kinderen of jongeren met een beperking behoren niet 
automatisch tot de risicogroep. Bij twijfel bekijk je de lijst van risicogroepen of contacteer je jouw huisarts. 

Ziekte tijdens het kamp of de speelpleinwerking 

▪ Deelnemer is ziek maar heeft geen Covid-19 symptomen: 

→ Ouders worden opgebeld en komen het kind halen. 

▪ Deelnemer is ziek met een vermoeden van Covid-19: 

→ Deelnemer wordt onmiddellijk in quarantaine geplaatst. Ouders worden opgebeld en komen het 

kind halen. In de tijd die verstrijkt tot wanneer de ouders ophalen mag men (indien daarvoor 

toestemming werd gegeven via de medische fiche) 1 dosis paracetamol toedienen bij pijn of 

koorts. Ouders nemen binnen de 24u contact op met hun huisart. Het speelplein start de 

noodprocedure op. Deze kan je hier terug vinden. Die noodprocedure wijzigt af en toe vanuit de 

overheid. Via de link zal u steeds de laatste versie terugvinden. 

Één aanbod per week 

Ouders en jongeren (= ook animatoren) 
worden geadviseerd geen spreiding van 
verschillend aanbod te plannen in dezelfde 
week. Kies voor 1 bubbel (bv. het speelplein 
OF een kamp OF de hobby). In het belang 
van de eigen gezondheid en die van 
anderen, is het de bedoeling dat kinderen en 
jongeren in dezelfde week, ook buiten het 
speelplein (bv. voetbaltraining), zo weinig 
mogelijk contact hebben met anderen buiten 
hun bubbel. Die verantwoordelijkheid ligt bij 
de ouders die de zomervakantie van hun kind 
plannen, niet bij de speelpleinorganisator. 
Vermijd superverspreiders en maak tracing 
eenvoudig is de oproep. 

 

* Extra bijlage opgemaakt met de maatregelen die bekend waren op 18 juni. Alles kan op elk moment 
wijzigen door het versoepelen/verstrengen van deze maatregelen. 

https://www.jeugdlochristi.be/content/files/4990-27081-risicogroepen-speelpleinwerking-2020-e1e1d3d405f47087.pdf
https://www.jeugdlochristi.be/content/files/5004-27081-noodprocedure-8d9c307cb7d95dc5.pdf

