UP-DATE COVID-19
WOONZORGCENTRUM DE WINDE
Beste familie, naasten,

Laakdal, 5 november 2020

Wij zijn opgelucht jullie te kunnen melden dat alle geteste bewoners en
medewerkers van afdeling Bosrank negatief werden getest.
Dwz dat de quarantaine wordt opgeheven en er weer 1 geregistreerde
bezoeker wordt toegelaten.
De families worden momenteel telefonisch op de hoogte gebracht.
Bij het bezoek binnen het woonzorgcentrum dragen zowel bezoeker als
bewoner een chirurgisch mondneusmasker.
De bezoeker meldt zich aan via de bel aan de afdeling. Na
het registreren ontvangt de bezoeker een chirurgisch
mondneusmasker voor de bewoner.
Na het bezoek wordt het mondneusmasker van de
bewoner door de bezoeker weer afgegeven aan het
afdelingspersoneel bij de ingang van de afdeling.
Wij hopen alvast dat wij jullie voldoende hebben geïnformeerd.
Hou het veilig!
Met vriendelijke groeten,
Fritz Van Clemen
Directeur De Winde

Afspraken
bezoek WZC
Er wordt 1 bezoeker toegelaten op de kamer. Na 14
dagen kan er een andere geregistreerde bezoeker op
bezoek komen. Uitzonderlijk loopt de eerste periode
van 27/10 tem 15/11 - daarna wordt er steeds op de 1e
en de 16e van de maand gewisseld!
Deze geregistreerde bezoekers moeten geen afspraak
meer maken voor een bezoek.
Bezoek is welkom vanaf 10u
Bezoekers kunnen het woonzorgcentrum enkel
betreden via de hoofdingang aan De Werftstraat.
De bezoeker begeeft zich rechtstreeks naar de
afdeling van zijn/haar familielid. De afdelingsdeuren
van de afdeling blijven altijd gesloten. De bezoeker
belt aan en de deur wordt geopend door het
afdelingspersoneel. De bezoeker ontvangt een
chirurgisch mondneusmasker voor de bewoner.
Tijdens de avonduren en in het weekend is er minder
personeel op de afdeling waardoor de wachttijd wat
langer kan zijn. Hiervoor vragen wij je begrip en
geduld.
Het bezoek kan enkel doorgaan op de kamer. De
bezoeker begeeft zich rechtstreeks naar de kamer.
Indien de bewoner zich in de leefruimte bevindt zal
iemand van het personeel de bewoner naar de kamer
brengen.

De bezoeker kan zijn familielid ook meenemen om
buiten op het domein een wandeling te maken.
Bezoekers die niet geregistreerd zijn maar toch
een bezoek aan hun familielid willen brengen
kunnen een wandeling buiten op het domein
maken of een bezoek brengen via de tuinkamer.
Dit kan door een afspraak te maken via de
website van De Winde (www.dewinde.be)
Reservatiekalender Tuinkamerbezoek.
Je kan ook een skype-gesprek aanvragen; deze
afspraak maak je telefonisch bij het diensthoofd
van de afdeling waar de bewoner verblijft.

Hygiënemaatregelen
Bij het betreden en tijdens het volledige bezoek in
het woonzorgcentrum draagt de bezoeker een
chirurgisch mondneusmasker.
De bezoeker registreert zich op de afdeling door
naam en contactgegevens te noteren. Enkel de
bezoeker van een nieuwe bewoner dient nog een
“verklaring op eer “ in te vullen.
De bezoeker neemt zijn temperatuur en noteert
deze in het register. Ben je ziek, ben je in nauw
contact geweest met een COVID–19 positieve
persoon of kom je uit een risicogebied, kom dan
niet op bezoek.
De bezoeker ontsmet de handen.

1,5m

De bezoeker dient de social distancing van 1,5 m
te respecteren tijdens het bezoek, ook op de
kamer.

