Medische steekkaart voor een jeugdvakantie.
Beste ouders, mogen wij vragen om deze fiche zorgvuldig in te vullen. Indien u bepaalde zaken over uw kind mondeling wil
toevertrouwen, neem dan zeker contact op met de leiding. Met deze individuele medische steekkaart geven ouders alle
noodzakelijke inlichtingen over hun kind aan de chiroleiding. De leidingsploeg zal die informatie vertrouwelijk behandelen.

BIVAK chiro Avelgem 2019 in Sint-Lenaarts.
1. Gegevens van de deelnemer.
Naam : ____________________________ Voornaam : __________________________ Geb.datum : ____ / ____ / ____.
Adres : _______________________________________________________________________________________________
Telefoon / GSM nummer van een ouder : ______________________ Naam : ______________________________________
2.

Bereikbaarheid. Vermeld hier eventueel de gegevens van een andere contactpersonen die we kunnen bereiken :

Naam : _______________________________________ Telefoon / GSM nummer : _________________________________
3. Naam en telefoon van de huisarts :
Naam en telefoonnummer : _______________________________________________________________________________
4.

* Mag de deelnemer deelnemen aan normale jeugdvakantie-activiteiten afgestemd op zijn/haar leeftijd?
SPORT en SPEL
Ja - Nee
TREKTOCHT
Ja - Nee
ZWEMMEN
Ja - Nee
* Zijn er aandachtspunten waar de begeleiding rekening dient mee te houden?
Vlug moe, bedwateren, slaapwandelen, andere : ________________________________________________________
* Zijn er ziekten waarvan de begeleiding best op de hoogte is gesteld?
Astma, suikerziekte, huidaandoening, epilipsie, hartaandoening, andere : ____________________________________
* Moet de deelnemer tijdens het bivak geneesmiddelen innemen? Welke, hoe dikwijls?
______________________________________________________________________________________________
* Is de deelnemer gevoelig of allergisch aan geneesmiddelen, voedingsmiddelen of andere stoffen ?
____________________________________________________________________________________________
* Wat moet de leiding zeker weten over de bovenstaande aandoeningen? Wat moet er gebeuren in noodsituaties?:
______________________________________________________________________________________________
* Indien de deelnemer werd ingeënt tegen de klem, tot wanneer is de vaccinatie nog effectief : _____________________
* Andere inlichtingen of opmerkingen : _________________________________________________________________

5.

Hoofdluizen. De ouders zorgen dat de kinderen vrij zijn van luizen/neten. Dit kan door, indien nodig, 2 weken voor het
bivak een behandeling te starten. De leiding kan de leden hierop controleren.

6.

Leiding mag - behalve EHBO - niet op eigen initiatief medische handelingen uitvoeren. Zonder toestemming van de ouders mogen ze zelfs geen lichte
pijnstillende of koortswerende medicatie toedienen, zoals Perdolan, Dafalgan of Aspirine. Hieronder kunt u hen die toestemming geven, zodat ze voor
dergelijke zorgen niet naar een arts moeten.

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan onze zoon of dochter een dosis via de apotheek vrij
verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen:
Ja
Nee
(Omcirkel wat van toepassing is )
Ondergetekende, (naam van de ouder : ) _______________________________________ geeft toelating dat mijn kind
deelneemt aan het volledige bivak georganiseerd door chiro Avelgem.
Datum : ___ / ___ / 2019

Handtekening ouder: _________________

Onderstaande info wordt ingevuld door de leiding :

De bivakprijs bedraagt :

€140

€90

Binnen de 5 dagen overschrijven:

Chirojeugd BE31 7785 1747 5655

Contactgegevens worden bijgehouden in het online Groepsadministratieportaal (GAP) en zijn nodig voor de dagelijkse werking. De basisgegevens (één
adres, één telefoonnummer en één mailadres, vanaf ketileeftijd bij voorkeur van de jongere zelf) worden doorgestuurd naar Chirojeugd Vlaanderen. De
informatie over de gezondheidstoestand van het kind wordt bijgehouden door de leidingsploeg en wordt dus niet doorgegeven, tenzij aan (medische)
hulpverleners. De leidingsploeg heeft afspraken gemaakt om daar vertrouwelijk mee om te gaan. De dieetvoorkeur wordt uiteraard doorgegeven aan de
kookploeg.

