COVID-MEDEDELING
Laakdal, 22 januari 2022
Betreft:

UPDATE CORONA

Beste familie, bezoeker, medewerker,

Graag geef ik jullie een update van het aantal besmettingen in De Winde op vandaag, zaterdag 22 januari.
Na de algemene testing van vrijdag 21 januari is gebleken dat er in totaal 15 bewoners positief zijn getest. De
families werden ondertussen persoonlijk op de hoogte gebracht. De positief geteste bewoners zitten in druppel
contact isolatie/ quarantaine, niet positief geteste bewoners van afdeling Heggerank en Wijnrank in isolatie. De
bewoners eten op de kamer en hebben zo min mogelijk contact met andere bewoners. Wij hebben spijtig
genoeg ook moeten vaststellen dat er in totaal 6 medewerkers (waarvan 5 medewerkers WZC en 1 medewerker
CDV) positief werden getest. Momenteel wachten we nog steeds op 7 testresultaten, dit van 3 bewoners, 3
medewerkers en 1 vrijwilliger. Donderdag zullen we alle negatief geteste mensen opnieuw laten testen. De
bewoners die positief hebben getest blijven in isolatie tot zondag 30 januari.
Het woonzorgcentrum blijft voorlopig gesloten voor bezoek. We bekijken maandag de mogelijkheden voor een
raambezoek of skype sessie.
Om toe te laten dat propere was kan opgehaald en gebracht worden voor de bewoners wordt de zij-ingang
van de wasserij langs de Diestsebaan geopend tussen 18u en 21u. De propere was kan voor alle afdelingen op
het rek in de gang geplaatst worden. Gelieve op de zak een sticker aan te brengen met de naam en de afdeling
van de bewoner.
Het COVID outbreakteam van De Winde volgt de toestand op de voet op en zal indien nodig nieuwe maatregelen
uitwerken.
Mocht u hierover vragen hebben mail ons dan via info@dewinde.be.
Ik begrijp dat de voorbije dagen heel wat impact heeft gehad op zowel de bewoners, familie als onze
medewerkers. We danken jullie voor jullie begrip en waardering in deze moeilijke periode.

Met vriendelijke groet,
Fritz Van Clemen
Directeur
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