
Update intern draaiboek infectiepreventie ter voorbereiding 2e 

golf 
 

Het bestaande draaiboek  zal geanalyseerd worden en waar nodig aangepast  

aan de hand van de hernieuwde maatregelen van Agentschap Zorg & Gezond-

heid, Sciensano, Vlaamse Taskforce. Deze organisaties leveren betrouwbare infor-

matie aan , dewelke we zo goed als mogelijk trachten te integreren in onze wer-

king. Het draaiboek zal  tijdig kenbaar gemaakt worden aan het personeel.  

We blijven er samen voor gaan! 

Zorg voor jezelf maar ook voor elkaar! 

 

Om snel te kunnen communiceren wordt er gebruik gemaakt van onze   

sociale media, website, facebook en e-mail.  

Check daarom dus ook regelmatig deze kanalen. 

Verplichte melding 

       Voelt u of iemand in uw omgeving zich ziek, heeft u in een risicogebied                                 

       verbleven en/of is er sprake van een (mogelijke) besmetting met   

       covid-19 neem dan onmiddellijk contact op met uw huisarts en verwit-

       tig ons. Volg de maatregelen rond zelfisolatie op en kom vooral NIET  

       op bezoek in De Winde. 

Of u al dan niet in een risicogebied verbleven heeft, kan u nakijken aan de hand van 

de kleurcodes (rood en oranje). Echter veranderen deze quasi dagelijks. Daarom  raden 

wij aan om het meest recente reisadvies te zoeken via https:/diplomatie.belgium.be/nl. 

Zowel FOD Volksgezondheid als Agentschap Zorg en Gezondheid stellen dat reizigers 

die terugkeren naar België vanuit een rode of oranje zone zo snel mogelijk contact 

moeten opnemen met hun huisarts. Voor reizigers uit de rode zone is quarantaine en  

testing verplicht. Voor reizigers die terugkeren uit de oranje zones is het aangeraden. 

Indien de bezoekmaatregelen niet nageleefd worden, zal boven-

staande bezoekersregeling teruggeschroefd worden en zal de desbe-

treffende afdeling gesloten worden voor bezoek. Hierbij zal dan terug 

overgeschakeld worden op de alternatieve bezoekersregeling, waar-

onder de tuinbezoeken, tuinkamerbezoeken, skype, … . 

 

Afspraken over bezoekersregeling 
 

 Beperk het bezoek op de kamer tot maximum 1 bezoeker 

  per bewoner. Wens je met meerdere personen uit je bubbel een 

 bezoek te brengen? Dat kan tijdens een wandeling in ons kasteel-

 park of na afspraak in onze cafetaria. Er wordt geen bezoek toe-

 gelaten in de leefruimten van de afdeling of in gemeenschappelijke ruimten 

 (uitz. cafetaria). Mits het naleven van de maatregelen kan een bewoner meerdere 

 bezoekers per dag ontvangen.  

 

  Draag een mondneusmasker bij het betreden van het woonzorg- 

  centrum of groep van assistentiewoningen en hou dit op gedurende  

  gans uw bezoek. 

 

  Registreer uw contactgegevens en temperatuur alvorens de afdeling     

     te betreden. 

 

  Hanteer een goede handhygiëne. 

 

  Bewaar steeds 1.5 m afstand. Ook op de kamer! 

 

 

Update Coronanieuws 

 

Zoals jullie wellicht in de media reeds vernomen heb-

ben, is er terug een stijgend aantal besmettingen in 

onze maatschappij. Naar aanleiding hiervan en de 

ontvangen update van de maatregelen kwam het 

Covid crisisteam vandaag samen. 

 

Met deze nieuwsbrief willen we jullie attent maken op 

het blijven opvolgen van de basismaatregelen en de 

wijzigingen. We rekenen op erop dat iedereen zijn ver-

antwoordelijkheid hierin opneemt.  

Bescherm jezelf maar ook elkaar.  

Bewoners en familie                                          

kunnen ons steeds                                                  

contacteren in functie                                               

van vragen, problemen,                                              

suggesties, … 

info@dewinde.be                                                   

Tel. 014/84 92 20. 
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