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 28 januari 2022 

Update coronanieuws 
 

In deze nieuwsflash vind je  

 meer informatie over de situatie in De Winde op, 
vrijdag 28 januari 2022 

 info omtrent de bezoekersregeling 

 info voor + medewerkers 

 info vernevelaar en VIROPRO 

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 
Vandaag zijn er nog vier bijkomende besmettingen vastgesteld bij de bewoners en vijf bijko-
mende besmettingen bij de medewerkers. In totaal zijn er 27 bewoners en 16 medewerkers posi-
tief getest. De families van de getroffen bewoners werden persoonlijk op de hoogte gebracht. 
We merken vooral uitval bij onze positief geteste medewerkers. Bij de positief geteste bewo-
ners is gelukkig niemand ernstig ziek. We zien dankzij de genomen maatregelen dat het toch de 
verspreiding beperkt heeft. We willen iedereen nogmaals bedanken voor jullie begrip.  

De bewoners die 2 x negatief getest zijn mochten vandaag uit kamer-
isolatie. Voor de bewoners die op donderdag 20/1/’22 positief werden 
getest wordt de contactdruppel-isolatie op 31/1/’22 opgeheven, mits zij 
reeds 3 dagen symptoomvrij zijn. 

Bewoners die niet op kamerisolatie verblijven, kunnen vanaf maandag 
31/1/’22 weer bezoek ontvangen. Bewoners dragen tijdens hun zorgcon-
tacten en bij het bezoek nog steeds een mondmasker.  (Afspraak maken 
is niet nodig.) 

De bewoners met symptomen worden zo snel mogelijk getest met een 
AG– sneltest en bij een negatief resultaat volgt een PCR test. Tot het re-
sultaat gekend is gaat de bewoner in kamerisolatie . Bij een negatief re-
sultaat wordt de kamerisolatie van de bewoner opgeheven. Wanneer 
een bewoner positief test, gaat de bewoner voor minimaal 10 dagen in 
contactdruppel-kamerisolatie. Raambezoeken en skype– gesprekken zijn 
wel mogelijk. 

Maatregelen + medewerkers  

Deze maatregelen zijn van toe-
passing  tijdens de besmetting 
periode  + een week  

Voor vragen over je familielid, 
kan je terecht op de afdeling. 

De afdelingen zijn telefonisch 
te bereiken vanaf 10.30u. 

Een positief geteste medewerker met symptomen gaat thuis in isolatie. Medewerkers die be-
smet 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.  

We vragen aan deze medewerkers om niet plaats te nemen in de verpleegpost of gespreksruim-
tes en op een apart moment pauze te nemen.       

 Draag je FFP2 masker correct. Een juist gebruik, 
sluit de kans op verspreiding verder uit!  
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In totaal zijn 20% van onze medewerkers positief getest. Hierdoor kennen we ook veel uitval bij 
onze medewerkers. We willen graag de positief geteste medewerkers bedanken om toch aan-
wezig te zijn voor de zorgen van onze positief geteste bewoners. We danken iedereen voor jullie 
inzet, begrip en waardering in deze moeilijke periode.  

Een welgemeende DANKJEWEL aan alle medewerkers!! 

MEDEWERKERS 

VIROPRO 
‘De vernevelaar’ zal ingezet worden om alle kamers van 
genezen bewoners te vernevelen.  

Ondertussen blijven de VIROPRO toestellen actief op alle afdelingen.  

Ook in het LDC is er een VIROPRO actief.  

Er werden deze week ook wat lekkere tussendoortjes voorzien!  


