Gastesiftingsvraelys

REG VAN TOEGANG VOORBEHOU
Nota: Volgens die regulasies van die Wet op Rampbestuur, 2002 gepubliseer op 17 Maart 2020, is enige persoon wat
opsetlik 1. verkeerdelik voorstel dat hy / sy / enige ander persoon besmet is met COVID-19, aan 'n misdryf skuldig is en by
skuldigbevinding 'n boete en / of gevangenisstraf opgelê kan word (tot 6 maande)
2. 'n Ander persoon blootstel aan COVID-19, kan vervolg word vir 'n misdryf, insluitend aanranding, poging tot moord of
moord
Vrywarring:
Ek is bewus van die ernstige gesondheidsrisiko's wat verband hou met die vinnige verspreiding van die Coronavirus
(COVID-19) (“die virus”) wêreldwyd. Die gebruik van alle toerusting en fasiliteite is vir die gebruiker se eie risiko ten
opsigte van COVID-19. Ek vrywaar die ATKV, direkteure, bestuurders, personeel en / of helpers teen enige eise wat mag
voortspruit uit siekte, dood en beserings van watter aard ook al as gevolg van COVID-19 tydens my besoek aan ATKV (Oord). Lees saam met ATKV - (Oord) Vrywarring dokument no .________________.

GAS BESONDERHEDE
NAAM

VAN

ID / PASSPOORT NOMMER
KONTAK TEL
NOMMER
NOOD KONTAK
NOMMER
TEMPERATUUR
LESING
BESPREKINGS
NOMMER

GASTE

HANDTEKENING

DATUM

GESONDHEIDSVRAE LYS
1 Voel u oor die algemeen goed?

JA / NEE

2 As nee, het u een van die volgende simptome:
- Hoes

JA / NEE

- Koors / Koue koors

JA / NEE

- Seer keel

JA / NEE

- Kortasem

JA / NEE

3 Het u die afgelope 30 dae internasionaal gereis?

JA / NEE

Indien ja:
a Watter land (e) het u besoek?

Datum:

b Van watter land het u teruggekeer na Suid-Afrika?

Datum:

4 Het u, na u wete, die afgelope 14 dae noue kontak gehad met iemand wat positief vir COVID-19 getoets
het of op 'n toetsuitslag gewag?
5 Het u 'n gesondheidsorgfasiliteit besoek wat pasiënte vir COVID-19 behandel?
6 Wag u op die uitslae van 'n COVID-19-toets?

JA / NEE
JA / NEE

Goedgekeur/Afgekeur
NAAM VAN OPERATEUR

JA / NEE

HANDTEKENING VAN
OPERATEUR

