LEERDER GESONDHEIDSVRAELYS: COVID-19
Geagte Ouer / Voog / Versorger
Die bewyse vanuit lande regoor die wêreld wat na vore kom, is duidelik en konsekwent: kinders is minder
geneig om COVID-19 te kry. Die Departemente van Basiese Onderwys en Gesondheid stel maatreëls vir
gesondheidsveiligheid in om alle kinders tydens hierdie pandemie veilig te hou. Alhoewel, daar is 'n klein
aantal ernstige mediese toestande wat kinders egter in gevaar kan stel om ernstig siek te word, en dit is
belangrik dat die Departement hiervan kennis moet dra om te verseker dat die nodige ondersteuning en
beskerming in skole verleen word.
Vul asseblief die onderstaande vorm in omtrent enige MEDIESE TOESTAND wat u kind het. U kind se
gesondheidsinligting sal vertroulik gehou word.
NB. Moenie u kind / kinders na die skool stuur as hulle sleg voel of siek is nie - dit sluit in 'n seer
keel, loopneus, ligte hoes, hoofpyn of ligte koors (hoë temperatuur). Indien nodig neem u kind na ‘n
geneesheer of na die naaste kliniek
Naam van Leerder

Naam van Ouer/Voog

Geslag: Manlik
Vroulik

Verhouding (Moeder, Vader, Tante, Ouma ens.)

Identiteitsnommer

Huisadres

Huisadres
Selnommer
Hieronder is n lys van toestande wat kan veroorsaak dat u kind ernstig siek kan maak indien hy/sy COVID19 kry. Om aan te dui omkring asseblief Ja as u kind die toestand het of Nee as hy of sy dit nie het nie.
Dui aan of u kind kroniese medikasie gebruik of tans
Beskryf die medikasie wat deur u dokter
behandeling ontvang vir hierdie toestande.
voorgeskryf is
Dr Naam:
Naam van die kliniek:
Telefoon nommer:
Ja
Nee
Asma
Ja
Nee
Tuberkulose
Ja
Nee
Swanger
Ja
Nee
Kroniese ernstige asemhalingsiektes
(Genetiese/oorerflike toestande, bv. Sistiese fibrose,
kroniese longsiektes)
Ja
Nee
Kongenitale hartsiekte (nie deur chirurgie reggestel is
nie)
Ja
Nee
Ernstige immuungebrek (beide oorerflik en verkry). Dit
sluit in MIV-infeksie met 'n lae CD4-telling, kanker (op
behandeling) of kinders op immuunonderdrukkende
middels, bv. na 'n oorplanting
Ja
Nee
Ander (bv. Diabetes) wat nie hierbo gedek word nie:

Bogenoemde antwoorde is na my beste wete voltooi.

Ouer / Voog handtekening

Leerder se handtekening 12 jaar
en ouer

Datum van handtekening

