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Bijlage 2

ATTEST - Tijdelijke sluiting van het opvangcentrum voor gehandicapten of tijdelijke onderbreking van  
de intra- of extramurale dienst georganiseerd of erkend door de gemeenschappen  

als gevolg van een maatregel om de verspreiding van coronavirus te beperken

Vink het passende vakje aan en vervolledig de gegevens.

naam   opvangcentrum voor gehandicapten 

   intra- of extramurale dienst georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen 

 

adres

contactpersoon

telefoonnummer

e-mail 

Verklaring - Tijdelijke sluiting van het opvangcentrum voor gehandicapten of tijdelijke onderbreking van de intra- of extramurale 
dienst georganiseerd of erkend door de gemeenschappen

Vink het passende vakje aan en vervolledig de gegevens.

Ondergetekende verklaart dat omwille van een maatregel die de verspreiding van het coronavirus beoogt te beperken 

   (naam van het gehandicapte kind) 

 niet naar het opvangcentrum voor gehandicapten vermeld hierboven kan gaan wegens sluiting van de instelling.

  de dienst niet te kunnen verzekeren voor   (naam van het gehandicapte kind) 

 wegens de onderbreking van de intra- of extramurale dienst of behandeling vermeld hierboven.

voor de periode van   (datum) tot en met   (datum).

Ik bevestig dat mijn verklaringen echt en volledig zijn.

voornaam  naam

datum  handtekening van de verantwoordelijke

Crisis-overbruggingsrecht - Zorg voor een  kind
De aanvragen voor de maand januari en februari 2021 kunnen vanaf 1 maart 2021 ingediend 
worden en de aanvragen voor maart 2021 vanaf 1 april 2021. Dien je aanvraag in via My Liantis.
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