
Rippikoulun tietolomake Korpirauhan leirille poikkeusoloissa 2020
Riparin nimi vastuuohjaaja: Valtteri Jauhiainen, 0503801307,valtteri.jauhiainen@evl.fi
palauta lomake mahdollisimman pian, mielellään toukokuun loppuun mennessä

Huoltaja täyttää yhdessä rippikoululaisen kanssa

Nuoren nimi

Henkilötunnus

Nuoren puhelinnumero

Onko nuorella erityisruokavaliota tai ruoka-aineallergioita Kyllä Ei

Erittele ruokavaliotiedot tarkasti esim. vähälaktoosinen/täysin laktoositon, raaka/kypsennetty

Lääkeaineallergiat

Muut allergiat ja sairaudet ja niihin liittyvä lääkitys:
Rippikoulussa ei saa olla mukana reseptilääkkeitä, joita ei ole mainittu tietolomakkeessa.
Jos tiedot muuttuvat, ilmoita muuttuneet tiedot rippikoulun vastaavalle työntekijälle.

Saako nuorelle antaa reseptivapaata lääkettä tarvittaessa? Kyllä Ei

Uimataito

Kuvia tai videoita, jossa nuori on tunnistettavissa, saa julkaista sosiaalisessa mediassa? Kyllä Ei
Kuvia tai videoita, jossa nuori on tunnistettavissa, saa julkaista nettisivuillamme tai muussa
viestinnässä? Kyllä Ei

Mikäli nuori on alle 16-vuotias, saako hän käyttää viestimiseen WhatsApp -sovellusta Kyllä Ei

Olemme käyneet liitteenä olevat säännöt ja turvaohjeet läpi ja nuori sitoutuu näihin. Kyllä

Nuoren allekirjoitus



Huoltaja täyttää

Huoltajan/huoltajien nimet

Puhelinnumerot, josta tavoittaa myös leirin aikana

Kerro rippikouluun osallistuvasta nuoresta muutamalla sanalla

Muuta, mitä ohjaajien olisi hyvä tietää riparin onnistumisen kannalta, kuten oppimisvaikeudet, kriisit perheessä tms.

Jos nuori sairastuu leirillä, pystyn hakemaan hänet tai järjestämään hänelle kyydin kotiin. Kyllä Ei

Suositus on majoittaa enintään 2 hlö samaan huoneeseen. Saako nuori majoittua 3 hlö huoneeseen

siinä tapauksessa, että kaverit pääsevät samaan huoneeseen tai ettei kukaan jäisi yksin. Kyllä Ei

Ymmärrämme, että rippikouluun osallistuminen poikkeusaikana on harkittu riski. Olemme lukeneet liitteen ”Rippikoulun

turvaohjeet korona-aikana Kannelmäen seurakunnassa” ja sitoudumme näihin ohjeisiin. Kyllä Ei

Sitoudumme, että emme lähetä nuorta rippikouluun sairaana ja että rippikouluun osallistuminen edellyttää

7 vuorokauden oireettomuutta ennen rippikoulua. Kyllä Ei

Sitoudun siihen, että olen tavoitettavissa koko leirin ajan ja pystyn ottamaan nuoren vastaan, mikäli leiri joudutaan

keskeyttämään mahdollisen koronaepäilyn vuoksi. Kyllä Ei

Allekirjoittamalla annan lapselleni luvan osallistua Kannelmäen seurakunnan järjestämään rippikouluun.

Päiväys ja Huoltajan allekirjoitus

Tämä lomake korvaa aiemmin lähetetyn tietolomakkeen.
Lomake on luottamuksellinen ja tulee ainoastaan rippikoulun ohjaajien käyttöön. Lomake hävitetään rippikoulun päätyttyä.


