Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur ?
Did you have one or more of these complaints in the past 24 hours?

Hoesten
Cough

Neusverkoudheid
Cold in the nose

Koorts vanaf 38 graden
Fever over 38 degrees

Benauwdheidsklachten
Shortness of breath

Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
Do you currently have a roommate with a fever and / or shortness of breath?
Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?

Heb je een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de afgelopen 14 dagen
contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
Do you have a roommate / family member with the new coronavirus and have you had contact with
him / her in the past 14 days while he / she still had complaints?
Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe
coronavirus is vastgesteld?
Are you quarantined because you have had direct contact with someone who has been diagnosed
with the new coronavirus?
Indien een van de bovenstaande vragen met ja beantwoord wordt, maak dan geen afspraak of
annuleer de afspraak. If one of the questions above is answered yes, do not make an appointment or
cancel the appointment.
Gezien de huidige ontwikkelingen zij wij genoodzaakt om uw lichaamstemperatuur op
te nemen bij check-in. Bij een temperatuur hoger dan 37,5 graden verwelkomen wij u graag op een
later moment.
Given the current developments, we will evaluate your body temperature at check-in. When you have
more than 37,5 degrees Celsius we will welcome you another time.

Check: Stel uw klant/cliënt de volgende vragen:
Check: Ask your client / client the following questions:

Deze check is gebaseerd op het document ‘Veilig werken bij contactberoepen’. Zie rivm.nl/covid19

Have you been diagnosed with the new coronavirus in the past 7 days (in a lab)?

