
Check:
Stel uw klant de volgende vragen:

Verhoging of
koorts

BenauwdheidHoesten Verkoudheids-
klachten

Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur ?

Heb je op dit moment een
huisgenoot met koorts en/of
benauwdheidsklachten?

Heb je het nieuwe coronavirus
gehad en is dit de afgelopen 
7 dagen vastgesteld (in een lab)

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

Heb je een huisgenoot /gezinslid
met het nieuwe coronavirus en 
heb je in de afgelopen 14 dagen 
contact met hem/haar gehad 
terwijl hij/zij nog klachten had?

14 dagen

Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt, 
maak dan geen afspraak of annuleer de afspraak
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Heb je op dit moment een 
huisgenoot met koorts en/of 
benauwdheidsklachten?

Heb je het nieuwe coronavirus 
gehad en is dit de afgelopen 7 
dagen vastgesteld (in een lab)

Heb je een huisgenoot/gezinslid 
met het nieuwe coronavirus en 
heb je in de afgelopen 14 dagen 
contact met hem/haar gehad 
terwijl hij/zij nog klachten had?

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

Voordat je komt spelen moeten wij nog een 
check doen

Als je een van de vragen met ja beantwoordt, 
meld je dan niet aan voor de drive.
Ben je al aangemeld en heb je een van bovenstaande 
klachten? Meld je dan af.

Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur ?




