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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/  

We werden weer getrak-
teerd op een schitterend 

optreden van Eric! 

Iedereen zong uit volle 
borst mee! 

 

 10 september 2020 

CORONA NIEUWSBRIEF  
We ontvingen van de overheid een update van maatregelen mbt 
COVID-19. Deze maatregelen werden besproken met het crisis-
team. 

Met deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van de 
nieuwe afspraken die ingang vinden vanaf 14 september 2020. 
We willen jullie ook attent maken op het naleven van de basis-
maatregelen. 

Afspraken bezoekregeling 

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 

Geldig vanaf maan-
dag 14 september!  

https://www.zorgneticuro.be/


CENTRALE GANG 

 Om de mobiliteit van onze bewoners te be-

vorderen, kunnen ze de afdeling verlaten en 

zich weer in de centrale gang begeven om 

bvb. de krant te halen, tot aan de cafetaria te 

wandelen, naar het kapsalon te gaan, … de 

centrale gang mag echter niet als ontmoe-

tingsplaats gebruikt worden. Wanneer een 

bewoner de afdeling verlaat, draagt hij 

steeds een mondneusmasker! 

UITGAANSMAATREGELEN 

 Bewoners mogen voortaan het WZC verlaten 

mits dit vooraf aan het afdelingspersoneel te 

melden. Het is aan de medewerkers van de 

afdeling om een inschatting te maken of de 

bewoner zelfstandig naar buiten kan en zich 

aan de geldende maatregelen zal houden. 

 Bewoners kunnen met het geregistreerde 

bezoek (bubbel van 5) mee naar huis voor een 

thuisbezoek.  

ACTIVITEITEN 

 Bewoners van dezelfde afdeling behoren tot 

een afdelingsbubbel,  daarom worden de ge-

zamenlijke activiteiten zo ingericht dat de 

bubbels op voldoende afstand tot elkaar 

plaatsnemen. 

 De BBQ’s worden per afdeling georganiseerd 

en zullen plaatsvinden in de cafetaria en 

eventueel onder het afdak. 

 Ook de Sint kan dit jaar een bezoekje brengen 

aan het WZC, hij zal elke afdeling op een an-

dere dag bezoeken. 

 

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

Update intern COVID 

DRAAIBOEK 

Er werd een intern COVID 

draaiboek uitgewerkt. Dit 

draaiboek wordt voor alle 

medewerkers ter beschikking 

gesteld via het infobord in de 

mappenstructuur.  

Wanneer er een nieuwe pro-

cedure wordt toegevoegd of 

wanneer er wijzigingen wor-

den aangebracht worden de 

medewerkers hier via mail op 

de hoogte gebracht.  

Neem de procedures en werkvoorschriften steeds 
grondig door, want je wordt als medewerker ver-
wacht deze ook toe te passen. 

CAFETARIA 

 De cafetaria zal kortelings weer openen voor 

bewoners van het WZC met hun geregi-

streerde bezoeker. Bewoners van GAW wor-

den niet toegelaten tot de cafetaria, tenzij  

als geregistreerde bezoeker met een bewo-

ner van het WZC.  

 De tafels in de cafetaria worden met vol-

doende afstand tot elkaar geplaatst. Ver-

plaats GEEN stoelen noch tafels!  Wanneer 

alle plaatsen benomen zijn, ga je terug naar 

de kamer van de bewoner of kan je een wan-

deling maken in de tuin.  

 Medewerkers kunnen de cafetaria nog 

steeds gebruiken tijdens hun middagpauze, 

na gebruik ontsmet je zelf je tafel. Materiaal 

wordt hiervoor voorzien.  

Collectieve testingstrategie en 

opleiding verpleegkundigen 

Wanneer er in de buurt van De Winde 
een uitbraak plaatsvindt van meer 
dan 50 per 100.000 inwoners wordt 
ons gevraagd om al onze medewer-
kers en bewoners te testen. 

Onze verpleegkundigen werden door 
Dr Maes, CRA, opgeleid om COVID-
testen af te nemen.  

DAGVERZORGINGSCENTRUM 

 Het DVC startte deze week met een bijko-

mende bubbel van 5 gebruikers en dit 

voorlopig 2 dagen per week. Deze bijko-

mende bubbel gebruikt hiervoor de ruimte 

van het LDC. Het LDC ’De Vriendschap’ 

start voorlopig nog niet terug op. 

 Er is nog ruimte voor uitbreiding. Heb je 

zelf, een familielid, een vriend of kennis 

nood aan een dagbesteding of sociaal con-

tact? Of wil je als mantelzorger even ont-

last worden, neem dan zeker contact op 

met het dagcentrum. 

greet.boeckx@dewinde.be of  014 849212   


