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 25 januari 2022 

Update coronanieuws 
 

In deze nieuwsflash vind je  

 meer informatie over de situatie in De Winde op, 
dinsdag 25 januari 2022 

 info omtrent de bezoekersregeling 

 info over dragen van beschermingsmateriaal 

Bewoners en familie kunnen ons 
steeds contacteren in functie van 
vragen, problemen, suggesties, … 

info@dewinde.be 

014 84 92 20 

COVID-Nieuwsflash 

Alle beetjes helpen. #samentegencorona 

#samen tegen 

CORONA 
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Bezoekregeling 

Besmettingscijfer 

Nieuwe testing 

Vandaag zijn er nog twee bijkomende besmettingen vastgesteld op afdeling Wijnrank en drie 
bijkomende besmettingen bij de medewerkers. In totaal zijn er 23 bewoners en 11 medewerkers 
positief getest. De families van de getroffen bewoners werden persoonlijk op de hoogte ge-
bracht. Het stelt ons echter wel gerust dat de Omikron variant bij onze bewoners mildere 
symptomen veroorzaakt. Er is gelukkig niemand ernstig ziek. 

Donderdag 27 januari zullen we alle negatief geteste mensen 
opnieuw testen tussen 9u30 en 11u30.  

De bewoners die 2 x negatief getest werden kunnen na de ochtendzorg van maandag 31/1/’22 uit quarantaine. Ook 
voor de bewoners die op donderdag 20/1/’22 positief werden getest wordt de contactdruppel-isolatie op 31/1/’22 op-
geheven, mits zij reeds 3 dagen symptoomvrij zijn. 

Deze bewoners kunnen vanaf maandag 31/1/’22 weer bezoek ontvangen. Let op! Voor afdeling Wijnrank vragen 

we om hiervoor vooraf telefonisch een afspraak te maken. Voor alle afdelingen wordt bezoek enkel toe-
gelaten op de kamer van de bewoner. Zowel de bewoner als de bezoeker draagt een mondneusmasker.   

Test– en quarantainemaatregelen 

Vanaf maandag 31/01/’22 
wordt deze test– en qua-
rantainestrategie toege-
past. 

De afdelingen zijn telefonisch 
te bereiken vanaf 10.30u. 

Een bewoner of medewerker wordt geïdentificeerd als een risicocontact:  

De bewoner of medewerker wordt zo snel mogelijk getest (PCR) (test op dag 1). Tot het resultaat gekend 
is gaat de bewoner in kamerisolatie en de medewerker gaat thuis in quarantaine. Bij een negatief resul-
taat wordt de kamerisolatie van de bewoner opgeheven en vervalt de quarantaine van de medewerker. 
Er volgt steeds een tweede test op dag 7.  

Bij een positief resultaat gaat de bewoner voor minimaal 10 dagen in con-
tactdruppel-kamerisolatie. Een positief geteste medewerker met sympto-
men gaat thuis in isolatie. Een positief geteste medewerker die minimaal 
3 dagen symptoomvrij is kan komen werken. Hij/zij zal worden ingezet bij 
de positief geteste bewoners. 
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We begrijpen dat de voorbije dagen heel wat impact heeft 
gehad op zowel de bewoners, familie als onze medewer-
kers. We danken jullie voor jullie begrip en waardering in 
deze moeilijke periode.  

Een welgemeende DANKJEWEL aan alle medewerkers die 
zich weer bijzonder onderscheiden in deze zeer moeilijke tijden.  

Onze medewerkers zijn toppers! 

Beschermingsmaterialen 

Eerst worden de zorgmomenten bij de negatief geteste bewoners van 
de afdeling uitgevoerd. Daarna wordt er een herbruikbare schort aangedaan en kan men de zorgmo-
menten toedienen bij de positief geteste bewoners.  

Ook voor de poetsmedewerkers geldt hetzelfde principe. Eerst worden de kamers van de negatief ge-
teste bewoners gepoetst, daarna volgen de kamers van de positief geteste bewoners. 

Dagbesteding 
Vandaag vonden de eerste skype gesprekken plaats. Deze zijn alvast 
vlot verlopen. Ook kregen we al enkele familieleden langs voor een 
raambezoekje. Vergeet zeker niet om dit bezoek in te plannen via het 
diensthoofd van de afdeling. Ook voor bewoners waarvan het raam 
langs de binnenkant ligt is dit mogelijk. Heb je vragen over een skype
- en/of raambezoek, mail ons dan via info@dewinde.be. Daarnaast 
kregen de bewoners op Heggerank en Wijnrank een mapje met aller-
lei leuke woordzoekers en kleurplaten.  

De bewoners van Bosrank knutselden deze voormiddag raamdecoratie. Verder worden onze bewoners dage-
lijks verwend met lekkere extra’s. Pannenkoeken, pudding, wafels,… iedereen geniet er ten volle van.  
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