EGÉSZSÉGÜGYI NYILATKOZAT NYÁRI TÁBOROZÁSHOZ

19/2012. (III.28.) NEFMI rendelet alapján

2022. …………………..........................
A minisztériumi rendelet 4. paragrafusa értelmében:
(1) A táborozásban csak az vehet részt, aki arra egészségileg alkalmas.
(2)A gyermek törvényes képviselője a táborozást megelőző, legfeljebb négy napon belül kiállított nyilatkozattal igazolja a táborozásban részt vevő
gyermek megfelelő egészségi állapotát a táborozás megkezdése előtt. A kitöltött nyilatkozatot a táborozás kezdőnapján kell átadnia tábort
szervezőnek vagy a táborvezetőnek A nyilatkozatot a táborozás ideje alatt a tábor helyszínén kell tartani.

1.
2.
3.
4.
5.

Gyermek neve: ____________________________________________________
Gyermek születési ideje: _____________________________________________
Gyermek TAJ száma: ________________________________________________
Gyermek lakcíme: __________________________________________________
Gyermek anyjának neve: _____________________________________________

Alulírott nyilatkozom, hogy a gyermekemen az alábbi tünetek észlelhetőek-e (a megfelelő aláhúzandó):
a,) láz: van
nincs
b,) torokfájás: van
nincs
c,) hányás:
van
nincs
d,) hasmenés: van
nincs
e,) bőrkiütés: van
nincs
f,) sárgaság: van
nincs
g,) egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés:
van
nincs
h,) váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás: van
nincs
i,) a gyermek tetű- és rühmentes:
igen
nem
j,) a gyermek fertőző betegségben szenved: igen
nem
Gyermekem az alábbi gyógyszer(ek)re allergiás: __________________________________________________
Gyermekem hirtelen fellépő láz, sérülés, fájdalom esetén az alábbi gyógyszert kaphatja (pl. Panadol, Nurophen,
Algopyrin, Betadin, Nospa stb.):
_________________________________________________________________________________________
Gyermekem állandó gyógyszerszedés alatt áll: igen
nem
Amennyiben igen, a gyógyszer neve, adagolása: _________________________________________________
Gyermekem az alábbi ételekre (liszt, tojás, cukor, tej…), italokra
allergiás:_________________________________________________________________________________
A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve: _______________________________________________
A kiállító munkahelye: ______________________________________________________________________
A kiállító telefonos elérhetősége: Telefon 1: ____________________ Telefon 2: _______________________
Egyéb megjegyzés:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Gyermekem az én felelősségemre ............... órakor rendszeresen egyedül mehet haza a táborból.
Aláírásommal egyúttal elismerem, hogy megismertem és elfogadtam a VfL Bochum 1848 Futballiskola táborának, valamint a tábor
helyszínét biztosító ARËNA Törökbálintnak a Házirendjét, nevelési, oktatási módszereit, valamint a rendkívüli koronavírus helyzetre
vonatkozóan fennálló, védekezést segítő előírásokat. A gyermekem által okozott anyagi károkat megtérítem. Tudomásul veszem,
hogy amennyiben gyermekem viselkedésével súlyosan zavarja a közösségi programokat, ill. társai testi épségét többszöri
figyelmeztetés ellenére is veszélyezteti, a táborból kizárható. Hozzájárulok, hogy a programok során a gyermekemről készített
fotókat, videókat a táborszervező térítésmentesen felhasználja.
Jelen nyilatkozatot gyermekem fenti időpontban megjelölt táborozásához adtam ki.

Kelt: ………………………, 2022. ………..…… hó ..… nap

_____________________________________
a törvényes képviselő aláírása

