
ATTEST VAN SLUITING VAN HETKINDERDAGVERBLUF, VAN DESCHOOLOFVAN HET OPVANGCENTRUM VOOR GEHANDICAPTEN

OMWILLEVAN EEN MAATREGELOM DE VERSPREIDING VAN HETCORONAVIRUS SARS-COV-2TE BEPERKEN

WAARVOOR DIENT DITATTEST ?
!n geval van sluiting van de schoot, van het kinderdagverblijf of van h et opvangcentrum voor gehandicapten, kan een
werknemer voor de opvang van een kind verlof onder de vorm van tijdelijke werkloosheid overmacht aanvragen in
toepassing van de wet van xx (datum nog te bepalen) oktober 2020 tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid
overmacht corona voor werknemers in geval van sluiting vande schoot, opvang of centrum voorop vang voor
personen meteen handicap van hun kind. De werknemer moet dit attest laten invuifen door de schoot het
k'mderdagverbiijf, het opvangcentrum voor gehandicapten of de intra-of extramurale dienst georganiseerd of erkend
door de Gemeenschappen. Vervolgens overhandigt hij het door hem mee ondertekend attest onmiddetlijkaan zijn
werkgever, diedit, indien nodig (*) indient bij de RVA.
Opgelet! De werknemer moet eventueel zelf ook een aanvraag om uitkeringen tijdefijke werkloosheid indienen. Hij
neemt daarvoor best contact met zijn uitbetalinQsmstellJnci of leest het infobladT2 op www.n/a.be.

(*) Indien de werkgever niet erkend is als uitzonderlijk hard getroffen bedrijf (of niet behoort tot een uitzonderlijk hard
getroffen sector), moethfj dit attest naar deRVAsturen. Daarnaast moethij een etektronischemededetsng van de
tijdetijkewerkloosheidweQensovermachtvemchten (zie hetinfobladE24opwww.rva.be).
Indiende werkgever erkend is als uitzondertijkhard getroffen bedrijf (of behoorttoteen uitzonderlijk hardgetroffen
sector), moet hij ditattestterbeschikking houden van dediensten van de RVA, in geval van controle.

DEEL A - In te vullen door de bevoegde instelling

RUBRIEK l - Gegevens betreffende de school / het kinderdagverblijf/het opvangcentrum voor
gehandicapten/ de intra- of extramurale dienst georganiseerd of erkend door de
Gemeenschappen

Vink het passende vakje aan en vervolledig de gegevens

Naam B School: .,...;'^....^.^lLUL^Y.i.tL.L^.'ul

[_1 Kinderdagverblijf:

D Opvangcentrum voor gehandicapten:

D Intra-of extramurale dienst georganiseerd of erkend doorde Gemeenschappen:

Ad re s: .... Q€^. i:. V. )^^/^.W.... J /Z.. A'. . /.. L,\

.^.^.......^.^^^<..

Contactpersoon : .......^<^^...../;C;jL^Y^';.t.

Telefoonnummer: ......C^/..'>^.:i.„^...jf.J.

E-mail: .....€Ü^^..^....^.^.UL^.L^...^^..L^.

Vu! vervolgens de rubriek sn die op u van toepassing is (rubriek 2, 3 of 4).

RUBRIEK 2-Tijdelijke sluiting (gedeeltelijk of volledig) van de school of van het kinderdagverblijf

Vink het passende vakje aan en vervolledig de gegevens

Ondertekende verklaart dat ........................................................... (naam van het minderjarige kind)

niet naar de school/het-k+ftdcrdogvcrblijf vermeld in Rubriek l kan gaan wegens sluiting van
i_l het kinderdagverblijf;

de school;
ü! de klas waartoe hij behoort

omwille van een maatregel die de verspreiding van het coronavirusSARS-CoV-2 beoogt te beperken voor

de periode van _^_.L_/jLC_/JL^_^^L_'toten met^^_/ ^/_7_/ ^Ï.L^^--

Ik bevestig dat mijn verklaringen echten volledig zijn. r^re^i in V/DI ic DA<il^
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9820 MËFtELBfcKE-^hLScN
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