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Verklaring kandidaten in verband met maatregelen betreffende 

het COVID-19 (Corona) virus 
 

 

Hierbij verklaar ik de volgende ziekteverschijnselen niet te hebben. Ook mensen uit mijn 

directe privé omgeving hebben deze klachten niet:  

 

• luchtweg klachten, zoals hoesten, kortademigheid/benauwdheid, longontsteking, 

plotseling verlies van reuk en/of smaak, neusverkoudheid, loopneus, keelpijn of 

koorts (zie RIVM voor meest actuele symptomen). 

 

• Ik leef de voorgeschreven voorzorgsmaatregelen na: 

• Was de handen regelmatig, minimaal 6 keer per dag met water en zeep 

• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog 

• Gebruik papieren zakdoekjes 

• Gezicht niet of zo weinig mogelijk aanraken 

• Schud geen handen. 

• Ik hou me aan de volgende Algemene hygiëneregels: 

• Geen handen schudden.  

• Regelmatig de handen wassen en/of gebruik maken van desinfecterende handgel 

met minimaal 70% alcohol. 

• Was de  handen min. 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het 

eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na het 

schoonmaken.  

• Gezicht niet of zo weinig mogelijk aanraken, in de elleboog niezen/ hoesten, zelf 

papieren zakdoekjes meenemen. En deze na één keer gebruik weg gooien. 

Daarna handen wassen.  

• Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, zowel bij het vervoer naar en van de 

werkplek als op de werkplek zelf.  

• Pas daarop het werk aan en richt de werkplek hierop in.  

• Indien minder dan 1,5 meter onvermijdbaar is, let streng op RIVM hygiëne regels  

• Regelmatig schoonmaken. Als het kan spullen desinfecteren met 70% isopropyl 

alcoholdoekjes  

• Deel het` gereedschap en telefoon niet met anderen.  

• Houd materieel, gereedschap en PBM’s schoon.  

• Ventileer werk- en kantoorruimte.  

• Werk zoveel mogelijk in vaste teams, zodat men niet telkens met anderen in 

contact komt. 

 

Tijdens het theorie examen: 

 

Ik volg de instructies van de examinator, en blijf 1,5 meter vandaan bij andere 

kandidaten. Ik draag een mondkapje bij binnen komst van de voordeur van de 

examenlocatie totdat ik in het lokaal op mijn plaats zit. Bij vertrek zet ik het mondkapje 

weer op voordat ik opsta. 

 

Tijdens het praktijk examen: 

 

Ik draag altijd een helm, handschoenen en veiligheidsbril.  
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Bij het halen en brengen van materiaal bewaar ik 1,5 meter afstand. Indien nodig wacht 

ik.  

 

Tijdens pauzes: 

 

Ik blijf 1,5 meter vandaan bij andere kandidaten. 

 

Slot verklaring: 

 

Ik doe het examen uit vrije wil en ben me bewust van de mogelijke risico’s. Ik stel de 

examenlocatie, examenbureau, examinator, toezichthouder en DNV GL niet aansprakelijk 

mocht ik het Corona virus (COVID-19) hebben opgelopen. 

 

Ondertekening: 

 

Naam 

 

 

Geboortedatum en plaats  

 

 

Plaats ondertekening  

 

 

Datum ondertekening  

 

 

Handtekening: 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


