Versoek vir toegang tot die perseel (Voltooi 1 aansoek per persoon)
My versoek om die perseel te besoek.

Toegang word slegs toegestaan nadat die aansoek

goedgekeur is. Uitsluitlik by Meenthuise !!! mag voogde vir minderjarige persone

(jonger as 18)

aansoek doen. Slegs persone wat volledig ingeënt is, kan vir besoeke aansoek doen . (Ek gee
toestemming dat my inentingstatus deur Huis Herfsblaar op die Departement Gesondheid se EVDS-sisteem
geverifieer mag word).

Die kontak besonderhede van die inwoner wat ek besoek is soos volg:

_________________________________ met
Volle naam en van

_______________________________

______________________________

en

SA ID nommer

van

kontak nommer

______________________________
eenheid nommer

Die kontak besonderhede van die persoon wat die perseel besoek is soos volg :

_________________________________ met
Volle naam en van

_______________________________
Kontaknommer

______________________________ en
SA ID nommer

______________________________
epos besonderhede

Hiermee verklaar ek, dat ek behoorlik ingelig is oor die gevare en die aansteeklikheid van COVID-19. Ek
verklaar verder dat ek bewus is van wat die nodige veiligheidsmaatreëls is en hoe dit nagekom moet word.
Ek sal verseker dat, indien ek met ander vergader, hulle ook al die nodige maatreëls nakom. Ek neem self
verantwoordelikheid vir my eie veiligheid asook die veiligheid van ander. Ek sal gedurende die besoektyd
ook voldoen aan al die standaard reëls soos voorgeskryf vir alle Inwoners en besoekers. Ek onderneem om
te sorg dat ek ten alle tye sosiale afstand handhaaf, ’n masker sal dra, my hande sal was of ontsmet, en
enige verdere nodige aksie sal neem om die risiko van moontlike kontak of oordrag te beperk. Ek sal die
bestuur van Huis Herfsblaar dadelik op die noodnommer van die spreekkamer verwittig van enige direkte
kontak of moontlike kontak met ’n persoon wat positief vir Covid-19 getoets het. Ek sal in sodanige gevalle
ook verseker dat ek geen verdere kontak met ander inwoners het tot ek die voorgeskrewe tydperk in
afsondering voltooi het nie. Ek verstaan ook dat indien ek 60 jaar of ouer is, of moontlike onderliggende
toestande het, my nie net blootstel nie, maar ook ’n baie hoë risiko is en ook veroorsaak dat ek ’n risiko vir
ander persone kan wees. Ek verstaan dat ek nie die Raad van Trustees (RVT), die bestuur of enige
werknemer van Huis Herfsblaar kan aanspreeklik hou sou ek moontlik positief gediagnoseer word nie.

Handtekening van persoon wat aansoek doen

Datum

____________________________________

Stuur u voltooide aansoekvorm na

Handtekening van persoon wat goedkeur

residents@huisherfsblaar.co.za

