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Corona vragenlijst deelnemer IPC-cursus 

Bij de uitvoering van cursussen staat de gezondheid van ons allen voorop. Daartoe hebben wij, 

met inachtneming van de regels die de Rijksoverheid hiervoor stelt, zoveel mogelijk preventieve 

maatregelen getroffen. Hieronder valt ook deze vragenlijst welke wij u verzoeken te 

ondertekenen en waarmee u aangeeft geen risico’s te vormen voor andere deelnemers en de 

trainer van IPC. Op deze wijze proberen we bij IPC Groene Ruimte het risico van verspreiding tot 

een minimum te beperken. 

Ondergetekende verklaart het volgende: 

• Ik ben niet (neus)verkouden of moet hoesten; 

• Ik heb geen verhoging, koorts of symptomen daarvan; 

• Ik voel mij niet ziek of heb andere ziekelijke klachten;  

• Ik kom niet uit een (thuis) situatie, waar bovenstaande klachten aanwezig zijn; 

• Ik ben voor zover ik weet de laatste 14 dagen niet in contact geweest met een door het 

Covid-19 virus besmette persoon; 

• Ik ben niet op een vakantiebestemming geweest, met op dat moment de aanduiding 

code oranje/rood. Indien dit wel het geval is, heb ik tenminste 14 dagen in (thuis) 

quarantaine doorgebracht. 

• Ik houd mij aan de maatregelen en protocollen die IPC Groene ruimte hanteert en de 

basis richtlijnen van de overheid zoals (niet uitputtend): 

• Houd 1,5 meter afstand; 

• Draag een mond/neusmasker zodra je in het pand in beweging bent; 

• Was je handen regelmatig maak gebruik van de beschikbare hygiëne middelen; 

• Draag overal waar nodig is mijn mondkapje; 

• Maak zo min mogelijk contact met deurklinken, leuningen etc.; 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog; 

• Gebruik papieren zakdoekjes; 

• Groet elkaar zonder aanraking; 

• Vermijd groepen; 

Heeft u één van bovenstaande symptomen én volgt u (binnenkort) een training van IPC Groene 

Ruimte, neem contact met ons op via e-mail: info@ipcgroen.nl  

Voor het Corona protocol en informatiefilm van IPC Groene Ruimte verwijzen wij u naar onze 

website www.ipcgroen.nl 

Deze ondertekende vragenlijst toont u voor aanvang van de training en overhandigd u deze aan 

de trainer. Zonder ondertekend formulier kunt u niet deelnemen aan de cursus. 

 Naam:                                    Handtekening:                                  Datum van uw bezoek aan IPC: 

 …………………………                   ………………………..                               ………………………… 

Naam cursus / omschrijving bezoek: …………………………...........................   

Volgt u een cursus van meerdere aaneengesloten dagen, dan hoeft u maar één keer dit formulier 

in te vullen. 

 

Om privacy redenen wordt deze verklaring maximaal één maand bewaard en daarna vernietigd. 
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