
Formulier gezondheidsvragen 
Dit formulier bevat de uitgebreide gezondheidsvragen die gesteld moeten worden als er gezongen wordt 
tijdens kerkdiensten. Wilt u dit document afdrukken en ingevuld meenemen naar de kerk? Dit zal een 
vlotte doorstroming bevorderen. Het volstaat om één formulier per adreseenheid in te vullen. 
 
Let op: Indien één van de gezondheidsvragen met ‘ja’ beantwoord wordt, dan kunt u helaas niet naar de 
kerk komen.  
 

Naam:  

 

Straat + huisnummer :  

 

Woonplaats :  

 

Telefoonnummer :  

 
 

Gezondheidsvragen Omcirkel het 

juiste antwoord  

Had u of één van de huisgenoten/gezinsleden die naar de kerk gaan één of 

meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur? 

a) Hoesten 
b) Neusverkoudheid 
c) Koorts vanaf 38 graden 
d) Benauwdheidsklachten 

Ja Nee 

Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten? Ja Nee 

Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld 

(in een lab)? 

Ja Nee 

Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en hebt in de 

afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had? 

Ja Nee 

Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 

nieuwe coronavirus is vastgesteld? 

Ja Nee 

 

Toestemming persoonsgegevens  

Ik geef toestemming dat mijn naam en contactgegevens gedeeld worden met de GGD op 

het moment de GGD hiertoe een verzoek doet bij de HHG te Veenendaal. Ik ben mij ervan 

bewust dat de GGD geïnformeerd wordt, zodat het bron- en contactonderzoek effectief 

uitgevoerd kan worden. (*) 

 

Ja 

 

* = U kunt uw toestemming intrekken door contact op te nemen met de voorzitter van de kerkvoogdij, deze zal desgevraagd 

zorgdragen voor de vernietiging van het formulier. 

Wilt u onderstaande tabel invullen op basis van het aantal personen dat naar de kerk komt? Dit helpt ons 

voor een goede registratie en zitplaatstoewijzing. 

 

 

 

 

 

Aantal volwassenen (vanaf 18 jaar): 

Aantal jongeren (van 13 tot 18): 

Aantal kinderen (tot 13 jaar): 

Aantal 

kinderen 

(tot 13 

Aantal 

kinderen 

(tot 13 

Aantal 

kinderen 

(tot 13 
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