Mír Covid-19 le cur ar Fhoirm Chlárúcháin an Champa (sampla)
Ainm an Pháiste:

__________________________________________________

Ainm an Tuismitheora/Caomhnóra: _____________________________________
Ainm an Champa: __________________________________________________
1. An creideann tú go bhféadfadh Covid-19 a bheith ar do pháiste ag an am seo:
Creideann:
Ní chreideann:




2.

An bhfuil / an raibh aon cheann de chomharthaí Covid-19 ar do pháiste le 14 lá
anuas:
Teocht Ard (níos mó ná 37.5 céim)
Casacht leanúnach / seasmhach atá
tagtha air/uirthi le deireanas
Tá:




Tá:

Níl:
Giorrú nó deacracht anála (tagtha
air/uirthi le deireanas nó gan míniú)
Tá:







Bhí:

Níl:
Cailleadh nó claochlú sna gcéadfaí a
bhaineann le blaiseadh / bolú
Tá:

Níl:
An raibh teagmháil gair ag an bpáiste le
haon duine a bhfuil sé deimhnithe go
bhfuil Covid-19 orthu / cás amhrais
Covid-19 le 14 lá:






Níl:
Ar chuir do dhochtúir teaghlaigh
comhairle ort go bhféadfadh do pháiste
a bheith i mbaol níos airde ó Covid-19:
Chuir:
Níor chuir:




Ní raibh:
An bhfuil aon duine eile sa teach i mbaol
níos airde ó Covid-19:
Tá:
Níl:




Más 'Tá' an freagra d'aon cheann de na ceisteanna, ba chóir duit do pháiste a choinneáil
sa mbaile agus glaoch ar do dhochtúir teaghlaigh chun comhairle a fháil.
Más 'Níl' an freagra ar na ceisteanna seo ar fad, is féidir le do pháiste freastal ar an
gcampa samhraidh.

Le do thoil, sínigh an fhoirm seo thíos le deimhniú go bhfuil na sonraí seo ceart chomh
fada agus atá a fhios agat, agus go dtuigeann tú an baol i dtaobh scaipeadh Covid-19 a
d'fhéadfadh a bheith i gceist ar an gcampa samhraidh seo.
Sínithe: ________________________________________________________
Dáta:

________________________________________________________

Fógra maidir le Cosaint Sonraí
Tá do chuid sonraí pearsanta á iarraidh ar an bhfoirm seo ar mhaithe le cabhrú in iarrachtaí
scaipeadh Covid-19 a chosc. Ní úsáidfear do chuid sonraí pearsanta ar an bhfoirm seo d'údar ar
bith eile, agus coinneofar gach eolas faoi rún. Tá sé de cheart ag daoine rochtain a fháil ar
shonraí pearsanta futhú féin atá i seilbh _____________________ (ainm na heagraíochta) agus
iad a cheartú má tá siad míchruinn, mícheart nó as riocht.

