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Om snel te kunnen communiceren 

wordt er gebruik gemaakt van onze 

sociale media, website, facebook 

en e-mail.  

Check daarom 

ook geregeld 

deze kanalen. 

Op de website van Zorgnet-icuro kan er dagelijks een update gevonden worden van de maatregelen. 

https://www.zorgneticuro.be/  

INSPRAAK 

Omdat we veel belang hechten aan 
inspraak van onze bewoners, wor-

den zij persoonlijk bevraagd over 
het verloop van de komende einde-
jaarsfeesten. 

Heb jij de CORONALERT app al? 

Coronalert is een gratis app die speciaal werd ont-

wikkeld om de verspreiding van corona te vertra-
gen. 

Download vandaag nog de applicatie! 

De app is zo opgemaakt dat je anoniem blijft, maar hij 

verwittigt je wanneer je een hoog-risicocontact had met 

een COVID-19 positieve persoon!  

WANNEER JE DE APP DOWNLOAD HELP JE MEE OM DE 

VERSPREIDING VAN HET VIRUS TE STOPPEN. 

NIEUWE TESTSTRATEGIE  

vanaf 21 oktober 2020 

Tot en met 15 november wordt het tes-

ten van individueel asymptomatische 

personen opgeschort.  

Voor zorgprofessionals werd een uit-

zondering voorzien: 

Asymptomatische zorgverleners kun-

nen in geval van een hoog-risicocontact 

getest worden en mogen aan het werk 

blijven als hun aanwezigheid noodzake-

lijk is voor de continuïteit van de zorg. 

Deze zorgverleners kunnen echter en-

kel ingezet worden op afdelingen voor 

COVID-zorg of zonder direct patiënten-

contact. 

DAGVERZORGINGSCENTRUM 

Het dagverzorgingscentrum blijft ge-

opend. Er zijn nog enkele plaatsen 

vrij. Heb je zelf, een familielid, een 

vriend of kennis nood aan een dag-

besteding of sociaal contact? Neem 

dan zeker contact op met het dag-

centrum. greet.boeckx@dewinde.be 

of  014 849212   

CAFETARIA 
Onze cafetaria is gesloten voor publiek! 

 

 23 oktober 2020 

CORONA NIEUWSBRIEF  
We ontvingen van de overheid een update van maatregelen mbt 
COVID-19. Deze maatregelen werden besproken met de werk-
groep infectiepreventie. 

Met deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van de 
nieuwe afspraken en geldende maatregelen. We willen iedereen 
nogmaals attent maken op het steeds naleven van de basismaat-
regelen. 

Update coronanieuws 

Veel moed! Hou vol! En denk ook af en toe aan jezelf! 

Bewoners en familie kunnen ons 

steeds contacteren in functie van 

vragen, problemen, suggesties, … 

info@dewinde.be 

014 84 92 20 

https://www.zorgneticuro.be/


 

 Aan de bewoners van de assistentiewoningen 

wordt geadviseerd om maximaal 2 bezoekers te 

gelijkertijd te ontvangen in de assistentiewoning. 

 Tevens adviseren we om bezoeken buiten de 

eigen assistentiewoning te beperken. 

 Voor de bewoners van een assistentiewoning 

gelden de provinciale maatregelen opgelegd 

door gouverneur Cathy Berx. Hieronder sommen 

we de belangrijkste maatregelen nogmaals op. 

MONDMASKER STEEDS OP ZAK 

 Het is verplicht om steeds een 

mondneusmasker dat zowel de 

mond als de neus bedekt bij zich 

te hebben in de openbare ruimte 

én in de private plaatsen die toe-

gankelijk zijn voor het publiek. 

DRAGEN VAN HET MONDNEUSMASKER 

 Het is verplicht om de mond en neus te 

bedekken met een mondneusmasker op 

volgende plaatsen en/of activiteiten: 

 Openbare gebouwen 

 Omgeving van onderwijsinstellingen 

 Winkelstraten, markten, kermissen en elke 

private of publieke druk bezochte plaats 

 Bij huwelijken, begrafenissen en crematies 

 Bij erediensten 

 Bij evenementen en voorstellingen en dit zo-

wel binnen als buiten 

 Bij lessen in auditoria 

 Bij sportieve en andere wedstrijden 

 

 

 

HOE ONTVANG IK VEILIG BEZOEKERS 

 Bezoek ontvang je het liefst buiten; spreek je 

toch binnen af, zorg dan voor een goed geventi-

leerde ruimte. 

 Handen schudden, knuffelen, zoenen bij het blije 

weerzien … jammer maar dat mag niet! 

 Spreek vooraf goed af met je bezoeker; je draagt 

beiden een mondneusmasker tot je op  jouw 

vaste plaats zit (anderhalve meter van de andere 

gasten). Wanneer je van je plaats opstaat, doe 

dan je mondneusmasker weer aan. Net zoals je 

het in een restaurant zou doen. 

 Propere handen zijn belangrijk om ervoor te zor-

gen dat je het virus niet doorgeeft aan anderen, 

daarom blijft het belangrijk om de handen te blij-

ven wassen. Zorg daarom voor het nodige mate-

riaal; handdoekjes en vloeibare zeep.  

 Bij het bereiden van een maaltijd is handhygiëne 

natuurlijk ook zeer belangrijk. Voor en na het ko-

ken; het materiaal dat je gebruikt, …  

 Eten en bestek deel je best niet. Dus geen geza-

menlijke chips, koekjes en toastjes. Geef je gas-

ten daarom een persoonlijke portie.   

GA JE ZELF OP BEZOEK? 

 Was dan je handen vooraleer je vertrekt. Ook bij 

aankomst kan je nogmaals de handen wassen. 

Beter te veel dan te weinig! 

 Het is handig om steeds handgel bij je te hebben. 

 

Het nieuwe normaal 
Misschien wat veel regeltjes zal je denken, da’s toch 

helemaal niet gezellig? Natuurlijk wel! Het is vooral 

nog wat wennen aan dat nieuwe normaal. En die re-

geltjes, die zijn er gewoon omdat we mekaar graag 

zien! 

MAATREGELEN ASSISTENTIEWONINGEN MAATREGELEN WOONZORGCENTRUM 

Met kleine stappen trachten we terug te gaan naar het ‘normale’, maar weet dat dit tijd vraagt! 

BIJ EEN BESMETTING 

 Wanneer er een besmet-

ting met COVID-19 wordt 

vastgesteld kan het woon-

zorgcentrum er voor kie-

zen om de bezoekregeling 

per afdeling terug te 

schroeven met een mini-

mum van 1 bezoeker per 

bewoner per week. 

 Indien nodig kan er een 

tijdelijke lock down worden 

afgekondigd.  

AVOND EN WEEKEND BEZOEK 

Tijdens de avonduren en in het 

weekend is er minder personeel 

op de afdeling waardoor de 

wachttijd wat langer kan zijn. 

Hiervoor vragen wij je begrip en 

geduld. 


