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COVID-MEDEDELING 
Laakdal, 24 januari 2022 

Betreft:     UPDATE CORONA 

 
Beste familie, bezoeker, medewerker, 

 
 
Graag geef ik jullie een update van het aantal besmettingen in De Winde op vandaag, maandag 24 januari. 
 
 
Zondagavond kregen we de laatste testresultaten binnen. Naast de 6 positieve medewerkers is uit de testing 
van vrijdag nog 1 bijkomende besmetting bij de medewerkers vastgesteld, bijkomend is er nog 1 bewoner die 
positief heeft getest. Vandaag werden er nog enkele bewoners en personeelsleden ziek. Deze zijn dadelijk 
getest met een AG-sneltest. Na deze testing zijn er in totaal 21 bewoners en 8 medewerkers positief getest. De 
families van de getroffen bewoners werden persoonlijk op de hoogte gebracht.  
Het stelt ons gerust dat de Omikron variant bij onze bewoners mildere symptomen veroorzaakt.  
 
Donderdag 27 januari zullen we alle negatief geteste mensen opnieuw testen tussen 9u30 en 11u30. 
De bewoners die vrijdag 21 januari positief hebben getest blijven in isolatie tot zondag 30 januari. Bewoners die 
positief hebben getest en 10 dagen in isolatie gaan moeten 3 dagen symptoom-vrij zijn alvorens ze uit isolatie 
kunnen.  
 

Het woonzorgcentrum blijft voorlopig tem zondag 30 januari gesloten voor bezoek. 
We starten de skype-gesprekken voor bewoners vanaf morgen 25 januari terug op. 
Onze medewerkers zullen de familieleden contacteren om een gesprek in te plannen. 
Daarnaast is het ook mogelijk om een raambezoek te brengen. Gelieve dit bezoek in 
de namiddag 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.  

 
Om toe te laten dat propere was kan opgehaald en gebracht worden voor de bewoners wordt de zij-ingang 
van de wasserij langs de Diestse Baan 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. De vuile was zal enkel op maandag- en donderdagavond klaar staan.  
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Ons crisisteam evalueert nu vrijdag na het bekend zijn van de algemene resultaten en zal indien nodig 
bijkomende maatregelen treffen.  

Mocht u hierover vragen hebben mail ons dan via info@dewinde.be 
 
We danken jullie voor jullie begrip en waardering in deze moeilijke periode. 
 
 
 
Met vriendelijke  groet, 
 
Fritz Van Clemen 
Directeur 

Medewerkers met vragen omtrent procedures kunnen steeds het COVID-handboek raadplegen op het 
infobord in de mappenstructuur. G:\Voorzieningen\De Winde\Infobord\Draaiboek COVID-19 

Briefen doen we momenteel in de kiné ruimte op hartendreef en Bosrank brieft in een leefruimte, dit met 
de nodige afstand en het dragen van een FFP2 masker. In deze ruimte wordt met de UVC filter (VIROPRO) 
de lucht gefilterd met 3 verschillende soorten filters. Na dit filterproces doden de UVC lichtbronnen de nog 
achtergebleven virussen. 

 

Om verdere besmettingen te voorkomen vragen we aan bewoners nog steeds en indien het kan om tijdens 
zorgcontacten een chirurgisch mondneusmasker te dragen.  

Bij de positief geteste bewoners beschermen we ons vanaf vandaag met de wegwerpschorten ipv de 
herbruikbare schorten. 

Medewerkers die besmet zijn geraakt en niet (meer) ziek zijn werden toegewezen aan de positief geteste 
bewoners. Zij hebben een aparte kleedkamer. Deze is bereikbaar via de zij-ingang van Bosrank.  
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