
UP-DATE COVID-19

GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN

Beste bewoner van een assistentiewoning, 

Vandaag werden we op de hoogte gebracht van een positieve bewoner
van een assistentiewoning. Deze bewoner werd onmiddellijk in
quarantaine geplaatst.
Het crisisteam van De Winde besloot na het opmaken van een
risicoanalyse ism Dr. Jan Maes om voorlopig de toegangsdeur naar de
assistentiewoningen te sluiten. Bezoek kan zich aanmelden via de
parlofoon. 
Er worden bij de overheid testkits aangevraagd om alle bewoners van de
assistentiewoningen te testen, deze testing zal waarschijnlijk op dinsdag
1 december plaatsvinden. Op basis van het resultaat van de afgenomen
testing zal het crisisteam de genomen maatregelen evalueren en
mogelijks aanpassen, dit zal ten vroegste donderdag 3 december zijn.

We maken jullie er attent op om voorlopig zo weinig mogelijk bezoek in de
assistentiewoning te ontvangen en zeker niet in de gang te blijven
keuvelen, dit om een mogelijke verspreiding van het virus tegen te gaan.

Laakdal, 28 november 2020

Voor de groep van assistentiewoningen blijven de nationale richtlijnen en
de (tijdelijke) maatregelen COVID-19 van toepassing.

Om het voor iedereen overzichtelijk te houden hebben we hieronder de
belangrijkste maatregelen voor de GAW opgesomd. 



enkele belangrijke afspraken voor de
bewoners van de assistentiewoningen

Gezamenlijke activiteiten voor de bewoners van GAW kunnen niet
georganiseerd worden; concreet betekent dit dat er geen
gebedsdiensten worden georganiseerd voor de GAW.

Elke GAW bewoner kan 1 sociaal contact hebben waarbij de
afstandsregels en het dragen van een mondneusmasker worden
gerespecteerd.

Een professionele hulpverlener, zoals je huisarts, de
thuisverpleegkundige, ... kan nog steeds ontvangen worden in de AW 

De toegangsdeur van de assistentiewoningen is gesloten. Bezoek
meldt zich via de parlofoon, waarna de bewoner de deur kan
openen. Ontvang voorlopig zo weinig mogelijk bezoek!

Elke GAW bewoner kan 1 vast knuffelcontact hebben. Dit wil zeggen
1 vast nauw contact, fysiek dichtbij en langer dan 15 minuten.

Elke bezoeker aan de GAW registreert zich in het kader van de
contact tracing, in het daarvoor voorziene register.

Els Hermans, woonassistent 
014 84 92 06

Breng je poets- en thuishulp en je vaste contacten op de hoogte, zodat
zij weten dat  men alle voorzorgsmaatregelen strikt moet naleven.

Keuvel niet in de gangen van de assistentiewoningen.



We raden jullie ten stelligste af om momenteel de
assistentiewoningen te verlaten; wanneer je je assistentiewoning
verlaat en bij het ontvangen van bezoek is het aangewezen om
steeds een mondneusmasker te dragen. Hiervoor kan je het stoffen
mondneusmasker gebruiken dat door ons werd verdeeld.
Bezoekers dragen een zelf meegebracht mondneusmasker.

afspraken voor de bewoners van
de assistentiewoningen

Wij begrijpen dat deze maatregelen een grote impact hebben en
bezorgdheid met zich meebrengen. Maar weet dat je met al je vragen
steeds telefonisch terecht kan bij de woonassistent, Els Hermans. 

Bel je huisarts wanneer je je ziek voelt. Meldt een (mogelijke) besmetting
en ga indien nodig in zelfisolatie.

Social distancing van 1,5 m wordt nagestreefd, indien dit niet
mogelijk is, draag je een mondneusmasker.

Nies-en hoestetiquette wordt nageleefd.

Een goede handhygiëne blijft belangrijk.

 Hou het veilig!

Vriendelijke groeten

Fritz Van Clemen
Directeur De Winde


