Schoolattest voor het toedienen van medicatie
De Heer / Mevrouw ………………………………………………………….
ouder van ……………………………………… uit klas ……………………
vraagt aan de school om:
 vanaf ……………………………………………………………. (datum)
 tot en met ……………………………………………………… (datum)

volgende medicatie toe te dienen:
 naam medicatie: …………………………………………………………
 dosering: …………………………………. (maatlepel meegeven indien nodig)
 tijdstip(pen) van toediening: …………………………………………..
……………………………………………….…………………………………...
 hoe bewaren:

O op kamertemperatuur

O in de koelkast

!!! Voor de veiligheid van de kinderen: wil de medicatie zelf afgeven op het
secretariaat, aan de leerkracht of aan de verantwoordelijke voor de opvang!
!!! De medicatie steeds in de originele verpakking meegeven!

Datum aanvraag:

Handtekening:

………………………………..

…………………………………..

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Afdeling Sint-Michiels
Elverdingsestraat 18
8900 Ieper
Tel. 057/20 28 61
Ond. nr. 21 53 79 29 48
Afdeling Sint-Vincentius Zillebeke

Maaldestedestraat 4

smzil@cdi-ieper.be

www.simizil.be

Colleges Dekenij Ieper VZW

Oude Veurnestraat 24
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Fax 057/21 90 18
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