GEZONDHEIDSCHECK
Iedere bezoeker van 13 jaar en ouder moet voor het betreden van ons sportpark de gezondheidscheck
doorlopen. Als je alle vragen met "ja" kunt beantwoorden mag je sportpark De Kooltuin op. Maak een
schermafdruk van de uitslag van de check, zodat je deze op verzoek kunt tonen. Voor elke keer dat je
ons sportpark bezoekt moet je deze check invullen. Wij bewaren de gegevens maximaal 2 weken en
deze worden alleen gebruikt voor eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD mbt COVID19.

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

HOESTEN

VERKOUDHEIDSKLACHTEN

KOORTS OF
VERHOGING

BENAUWDHEID

REUK- EN/OF
SMAAKVERLIES

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 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 nauw contact had met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
Je korter dan 14 dagen geleden uit een land of regio bent teruggekeerd met code
oranje of rood?

Heb je een van deze
vragen beantwoord met

Heb je alle vragen
beantwoord met

Wij moeten je helaas de
toegang tot ons sportpark
weigeren

Scan de QR-code en
doorloop de stappen
van het registratiesysteem

JA

NEE

Volg de aanwijzingen van toezichthouders op
Volg de aangegeven looproutes op het complex
Houd je aan de algemeen geldende coronaregels
Houd minimaal 1,5 meter afstand
Schud geen handen
Zitten is verplicht op het terras en in het clubhuis

Een QR-code
scannen
installeer een QR-code scanner
app wanneer je telefoon dit niet
standaard ondersteunt
open de camera-app op je
telefoon richt je camera op de
QR-code tik op de koppeling die
op je scherm verschijnt

