
Bijlage 2: Vragenlijst en model eigen verklaring deelnemer of medewerker 
 
Model vragenlijst van het RIVM en model eigen verklaring deelnemer of medewerker, in te vullen op moment van 
aankomst bij de zeilschool en volledig ondertekend in te leveren bij de zeilschool. 

 
1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling 
verlies van reuk of smaak? 

o Ja  
o Nee 

2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten? 
o Ja 
o Nee 

3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen 
vastgesteld? 

o Ja 
o Nee 

4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je 
korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had? 

o Ja 
o Nee 

5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is 
vastgesteld? 

o Ja 
o Nee 

 
Eigen verklaring van deelnemer of ouder/verzorger van de deelnemer of medewerker/staflid/instructeur 
Volledig ondertekend in te leveren op moment van aankomst bij de zeilschool 
 
Hierbij verklaar ik bovenstaande vragen naar waarheid ingevuld te hebben, op de dag van de start van de 
zeilcursus bij zeilschool ………….. (naam zeilschool) 
 
Het is aan mij door de zeilschool bekend gemaakt dat in geval van aantoonbare ziekteverschijnselen, gerelateerd 
aan het corona virus en na overleg met de deelnemer (bij minderjarige ook de ouder/verzorger): 

• De zeilschool kan besluiten de deelnemer tijdelijk in quarantaine te plaatsen 

• De zeilschool kan besluiten dat de deelnemer na overleg voortijdig naar huis toe gaat 

• De zeilschool kan besluiten dat de deelnemer zich laat testen bij de GGD en meewerkt aan een bron- en 
contactonderzoek, op het moment dat de GGD daartoe besluit 

 
Naam deelnemer:  ………………………………………………………… 
 
In geval van minderjarige deelnemer (t/m 17 jaar) in te vullen door ouder/verzorger van de deelnemer: 
Naam ouder/verzorger: ……………………………………………………….. 

 
In geval van minderjarige deelnemer (t/m 17 jaar) in te vullen door ouder/verzorger van de deelnemer: 
Naam ouder/verzorger:  ……………………………………………………….. 
 
Datum:    ….... / ……. / 2020  Handtekening 
Startdatum cursus:  ….... / ……. / 2020  
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