Ziekmelding Procedure Medwork
De volgende procedure geldt voor studenten ZONDER griepverschijnselen:
1. De kandidaten die wegens ziekte (zonder griepverschijnselen) verhinderd zijn om
deel te nemen aan een onderdeel van het toets/examen dienen zich op dezelfde dag
tussen 8.00am-10.00am te melden bij Medwork Caribbean N.V. (Tanki Flip of San
Nicolas, Bernhardstraat 101)
2. Het consult kost AWG. 35,00 en dient contant door de kandidaat of een ouder te
worden voldaan.
3. De student moet met een geldige foto I.D. of schoolcarnet bij het spreekuur komen.
4. Medwork Caribbean N.V. zal geen informatie van en over de kandidaten verstrekken aan
derden.
5. Na controle ontvangen de kandidaten een ondertekende verklaring van de
controlerende arts van Medwork Caribbean N.V. waarin wordt vastgesteld:
- of de kandidaat wel of niet verhinderd is tot deelname van het examen of de toets
en de duur van de hindernis.
Voor leerlingen MET griepverschijnselen geldt het volgende:
1. De kandidaten die wegens ziekte (met griep verschijnselen) verhinderd zijn om deel te
nemen aan een onderdeel van het toets/examen dienen zich op dezelfde dag te melden
via telefoon op +297 5878880.
2. Het consult kost AWG 35,- en dit bedrag dient overgemaakt te worden op onze rekening
bij Aruba Bank no. 2356490190 gestort met als DUIDELIJKE omschrijving “Verklaring
[naam van de leerling]”;
· We ontvangen een scan van het schoolcarnet OF leerlingenkaart OF ID van de
leerling met vermelding school op het adres sickleave@medwork.aw met
vermelding van een telefoonnummer;
· De dokter zal dan de student bellen op dit doorgegeven telefoonnummer voor
een telefonisch consult.
· We sturen de ziekteverklaring naar het door de ouder(s) opgegeven e-mail
adres; waarin wordt vastgesteld: of de kandidaat wel of niet verhinderd is tot
deelname van het examen of de toets en de duur van de hindernis.
· Studenten met COVID klachten worden verzoekt contact op te nemen met hun
huisarts.
3. Medwork Caribbean N.V. zal geen informatie van en over de kandidaten verstrekken aan
derden.
Adres en contact informatie van Medwork
Medwork Office Hours:
Tanki Flip & San Nicolas (Berhardstraat 101)
Mon-Fri from 8.00am – 12.00pm and 1.00pm - 5.00pm
Sat/Sun calls will be taken from 8.00am to 11.00am
Tel: +297 5878880
Emails: sickleave@medwork.aw or info@medwork.aw

