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De werkgroep infectiepreventie kwam op woensdag 16 maart samen om de nieuwe kader-
richtlijnen te bespreken en de geldende maatregelen in De Winde onder de loep te nemen. 

Ontdek in deze nieuwsbrief welke maatregelen voor De Winde van toepassing blijven. 

 

De basismaatregelen moeten steeds worden nageleefd door zowel bewoners, medewer-
kers, bezoekers en externe dienstverleners zolang de huidige pandemie niet als beëindigd 
wordt beschouwd door de bevoegde autoriteiten. Het geheel van volgende basismaatrege-
len moet een buffer vormen tegen verdere verspreiding van het virus en bijdragen tot het 
voorkomen van uitbraken:  

 een goede handhygiëne;  

 de afstandsregels respecteren en, waar nodig, het correct dragen van een mondneus-
masker; 

 een goede ventilatie en verluchting van alle bewonerskamers, leefruimten, gemeen-
schappelijke ruimten, …;  

 een goed onderhoud, reiniging en desinfectie van de lokalen, materialen en high touch 
oppervlakken;  

 transparante en duidelijke communicatie over het beleid in de voorziening naar álle 
belanghebbenden;  

 alertheid voor symptomen van COVID-19 en het zo snel mogelijk nemen van de nodige 
maatregelen. Bovenop de vaccinaties is het de combinatie van correct uitgevoerde 
preventie- en hygiënemaatregelen die een performante dam opwerpt tegen besmet-
tingen. 

 17 maart 2022 

CORONA Nieuwsbrief  
Update coronanieuws 

Alle beetjes helpen. #samentegencorona 

Bewoners en familie kunnen ons 
steeds contacteren in functie van vra-
gen, problemen, suggesties, … 

info@dewinde.be 

014 84 92 20 
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Nieuwe richtlijnen: mondneusmasker 

 Vanaf de leeftijd van 12 jaar . 

 Chirurgisch mondneusmasker. 

 Mondneusmasker wordt gedragen tijdens de ganse duur van het be-
zoek. 

 Uitzondering: familieleden kunnen op bezoek komen ook al is de bewo-
ner positief getest. Zij dragen dan wel de benodigde beschermingsma-
terialen. (FFP2-masker, beschermschort, handschoenen) 

 Ben je ziek? Blijf dan thuis! 

Mondneusmasker bezoekers 

Mondneusmasker vrijwilligers & medewerkers 
 Elke medewerker of vrijwilliger draagt een chirurgisch mondneusmasker. 

 Het mondneusmasker mag afgezet worden tijdens een personeelsvergade-
ring, in de personeelsrefter en in personeelsburelen wanneer er geen be-
woners, bezoekers/externen aanwezig zijn. Als er bewoners/externen bin-
nenkomen zet je het mondneusmasker terug op.  

 Uitzondering: bij een positieve bewoner draag je de nodige beschermings-
materialen. (FFP2-masker, beschermschort, handschoenen) 

Mondneusmasker bewoners 
 Bewoners moeten geen mondneusmasker dragen.  

 Uitzonderingen zijn;  

 Indien een bewoner ziek of positief is getest, vragen we indien mogelijk een chirur-
gisch mondneusmasker op te zetten tijdens zorgcontacten.  

 Bij verplaatsing met auto/bus/taxi vragen we ook steeds aan de bewoner een mond-
neusmaker te dragen.  

#samen tegen 

CORONA 
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Belangrijke informatie 

Bezoekersregeling  

 Er worden maximaal 2 bezoekers op de kamer toegelaten omwille van de grootte 
van de kamer.  

 Bewoners kunnen familieleden/bezoekers eveneens ontvangen in de leefruimte.  

 Familieleden/bezoekers kunnen deelnemen aan activiteiten.  

Let op! Bezoekers dragen tijdens de ganse duur van het bezoek een chirurgisch 
mondneusmasker. 

Cafetaria 
 Iedereen is weer van harte welkom in onze cafetaria op 

woensdag, zaterdag en zondag tussen 14u en 17u.  

 Iedereen (+12j), uitgezonderd de bewoner, draagt een chi-
rurgisch mondneusmasker. Wanneer je hebt plaatsgeno-
men aan tafel mag het mondneusmasker worden afgezet. 

 Tijdens de openingsuren van de cafetaria kan je ook ge-
bruik maken van onze take away.  

Kapster/pedicure 

 De Kapster en pedicure blijven per afdeling werken.  

 De kapster mag voortaan 2 bewoners gelijktijdig in het 
kapsalon ontvangen.  
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Algemeen: er wordt enkel getest bij symptomen 
Test– en quarantaineregels  

Bewoners 

AG-sneltest wordt afgenomen. 

Vanaf positieve test gedurende 
10 dagen CDI(*). 

Er wordt een PCR-test afgeno-
men. In afwachting van het 

resultaat in CDI(*). 

Gedurende 10 dagen CDI(*), te 
tellen vanaf de symptomen. 

Stop CDI(*) 

* CDI = contact druppelisolatie 
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Algemeen: er wordt enkel getest bij symptomen 
Test– en quarantaineregels  

Medewerkers met symptomen 

Blijf thuis en laat een AG-sneltest en/of 
een PCR-test afnemen.  

Ga 7 dagen in isolatie (*) (+3 da-
gen voorzichtigheid; je draagt 
een FFP2-masker). 

Je komt werken. 

Als hoogrisicocontact moet je niet meer in quarantaine en je wordt 
enkel getest wanneer je symptomen vertoont. 

We vragen je wel om voorzichtigheid in acht te nemen en je mond-
neusmasker steeds correct te dragen. Draag je mondneusmasker 
ook tijdens een personeelsvergadering, ... 

Medewerkers met een hoogrisicocontact 

Woonzorgcentrum . Assistentiewoningen . De Winde . Werftstraat 9 -11 . 2431 Veerle . info@dewinde.be . www.dewinde.be  

Dagverzorgingscentrum Het Kasteel . Diestse Baan 62 . 2431 Veerle . dagverzorgingscentrum@dewinde.be . www.dewinde.be  

Lokaal dienstencentrum De Vriendschap . Diestse Baan 62 . 2431 Veerle . lokaaldienstencentrum@dewinde.be . www.dewinde.be  
KMSI vzw maatschappelijke zetel | Korte Begijnenstraat 22, 2300 Tunrhout |  RPR Antwerpen – afdeling Turnhout | KBO 0412.746.282 | BTW BE0412.746.282 

* In noodsituaties op de werkvloer kan 
hiervan afgeweken worden voor zorg-
personeel. 


