COVID-Nieuwsflash
6 mei 2022

Update coronanieuws
Met een positieve kijk naar de toekomst verwelkomen we jullie vanaf vrijdag 6 mei 2022 zonder mondneusmasker!
Op woensdag 4 mei was er de laatste werkgroep infectie preventie. Bij deze laten wij jullie weten dat de werkgroep wordt opgeheven. We willen graag de leden van deze werkgroep bedanken voor hun aanwezigheid en inbreng van de afgelopen 2 jaar. Verder blijven we aandacht
hebben voor een beleid omtrent infecties.
Momenteel zijn er geen besmettingen meer in De Winde. Er zijn geen medewerkers afwezig
door een COVID besmetting en er zijn ook geen bewoners met COVID in het ziekenhuis.
We blijven wel waakzaam en zullen enkel bij symptomen testen. We vragen aan bezoekers,
vrijwilligers en medewerkers om bij een luchtweginfectie of bij symptomen een mondneusmasker te dragen. Ook bezoekers, vrijwilligers en medewerkers die zich veiliger voelen met
mondneusmasker, mogen dit nog steeds dragen. Handalcoholgel en mondneusmaskers blijven
ter beschikking aan het onthaal.

We ontvangen jullie graag in de
cafetaria met onze glimlach!
Daar klinken we op!

Bewoners en familie kunnen ons steeds
contacteren in functie
van vragen, problemen, suggesties, …
info@dewinde.be
014 84 92 20
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CO2 meting, VIROPRO’s & vernevelaars
blijven actief!
•

Gelieve een half uur voor het gebruik/opening van de cafetaria/LDC/CDV/
leefruimten de VIROPRO aan te zetten op de hoogste stand. Nadien mag je de
VIROPRO op stand 1 zetten.

•

Medewerkers met de vroege shift zetten de VIROPRO op wanneer ze toekomen op de afdeling.

•

‘s Nachts wordt de VIROPRO afgezet.

•

De vernevelaar blijven we inzetten na de schoonmaak van een lege kamer.

Bedankt voor jullie vertrouwen!
We willen alle familieleden en medewerkers bedanken voor het naleven van de maatregelen
van de afgelopen twee jaar. We blijven alert op symptomen en onze mondneusmaskers en
beschermingsmaterialen liggen klaar om snel te reageren indien nodig, maar hopen toch op
een Corona-vrije toekomst.
Tot slot laten wij jullie weten dat we een werkgroep hebben opgestart om een herdenkingsplaats te creëren voor alle COVID overledenen.
Let op! De cafetaria voor het personeel zal terug verhuizen naar ‘de cafetaria’. Vanaf vrijdag 6
mei kunnen onze medewerkers terug pauze nemen in de cafetaria.
In de gang van het CARREWIEL is het mondneusmasker nog steeds verplicht.
We volgen de regels van het CARREWIEL bij het kruisen van de gang.
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