
 

Naar aanleiding van de dalende besmettingscijfers kunnen ook wij 
als woonzorgcentrum verder gaan versoepelen. De werkgroep 
infectiepreventie kwam daarom op woensdag 23 juni samen om 
enkele afspraken te maken. 

In deze nieuwsbrief lees je meer over de bezoekersregeling vanaf 
1 juli en de bijkomende versoepelingen.  

De volgende werkgroep infectiepreventie staat gepland op 1 sep-
tember 2021. Wanneer u wenst aan te sluiten bij het volgende fa-
milie-overlegmoment (infectiepreventie) kan je dit laten weten 

door een mailtje te sturen aan info@dewinde.be. Dit overlegmo-
ment wordt online georganiseerd via Teams.  

 

Met vriendelijke groet, 

  

Fritz Van Clemen 
Directeur 

  28 juni 2021 

CORONA Nieuwsbrief  
Update coronanieuws 

Bewoners en familie kunnen ons 
steeds contacteren in functie van 
vragen, problemen, suggesties, … 

info@dewinde.be 

014 84 92 20 

Door de hoge vaccinatiegraad in de woonzorgcentra kunnen we deze stappen nemen. 

#samentegencorona 

#samen tegen 

CORONA 



Dit zijn belangrijke stappen richting een meer normaal leven voor de bewoners in het woonzorgcentrum.  

Bewoners kunnen vrij bewegen zonder 
mondmasker 

Bewoners kunnen vanaf 1 juli vrij bewegen in 
het woonzorgcentrum. Bewoners kunnen 
terug op bezoek gaan op andere afdelingen.  

Daarnaast valt ook de mondmas-
kerplicht voor bewoners in de cen-
trale gang en tijdens overkoepelen-
de activiteiten weg.   

Info woonzorgcentrum (WZC) 

VERSOEPELEN BEZOEKREGELING!!! 

 Bezoekers dragen nog steeds een chirurgisch mondneusmasker en registeren zich aan het ont-
haal of de inkom van de afdeling. 

 Vanaf 1 juli zullen we onze bezoekregeling versoepelen. Iedereen die gevaccineerd is kan in ons 
woonzorgcentrum een bezoek brengen aan een bewoner.  

 Bezoekers die hun eerste prik hebben gekregen, zijn welkom in de cafetaria.  

 Bezoekers die volledig gevaccineerd zijn, kunnen ook een kamerbezoek brengen.  

 Omwille van de te kleine oppervlakten van de bewonerskamers mogen maximum twee bezoekers 
een bezoek brengen aan de kamers.  

 We vragen aan de bezoekers om steeds een bewijs van vaccinatie op zak te hebben. En dit te to-
nen op verzoek van personeel.  

 In de gangen van de assistentiewoningen wordt door zowel de bewoners als de bezoekers een 
mondneusmasker gedragen. 

Bezoekersregeling  

 Als de besmettingscijfers gunstig blijven evolueren kunnen we vanaf 19 juli blij-
 ven versoepelen.  

 Deuren van de afdelingen worden terug opengezet voor het bezoek.  

 De deur van de afdeling voor personen met dementie (Bosrank) blijft gesloten. 
Hiervoor wordt een toegangscode voorzien.  

 Bezoekers kunnen steeds een bewijs van vaccinatie voorleggen 
als een medewerker hiernaar vraagt.  

 Bezoekers registreren zich voortaan alleen aan het onthaal. 
Noteer steeds wie je van onze bewoners je komt bezoeken. 
(Geen registratie meer aan de afdeling.) 

 Bezoekers zijn terug welkom in de leefruimte en kunnen terug 
ondersteunen tijdens het maaltijdgebeuren.  

 Basis regels blijven belangrijk!  



Kleine kapel 

Misvieringen of gebedsdiensten kunnen vanaf 1 juli terug doorgaan in 
de kleine kapel voor onze bewoners en de bewoners van de assistentie-
woningen.  

Deze week komt de pastorale werkgroep samen om deze versoepelin-
gen te bespreken.  We bekijken wat mogelijk is binnen de opgelegde 
maatregelen en bewaken 1,5 meter afstand. 

Let op: Externe bezoekers zijn nog niet toegelaten in de kleine kapel of 
tijdens een misviering.  

Groep assistentiewoningen  (GAW) 

 Bezoekers van de assistentiewoningen tonen een bewijs van vaccina-
tie bij Els/Kelly voor een bezoek aan de cafetaria samen met de bewoner.  

 We vragen aan de bezoekers van GAW om steeds een bewijs van vaccinatie op zak te hebben. 
En dit te tonen op verzoek van personeel.  

 Deuren tussen GAW en WZC worden weer opengezet. Bewoners en hun bezoek dragen het chi-
rurgisch mondneusmasker.  

 Bewoners AW kunnen terug terecht bij het onthaal.  
 Ingang Werftstraat zal overdag terug open zijn.  
 Bewoners van de Assistentiewoningen kunnen terug deelnemen aan de activiteiten in het 

woonzorgcentrum. Bijvoorbeeld: Kiennamiddag, muzieknamiddag, misvieringen,.. 
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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. 

MEDEWERKERS 

Medewerkers dragen nog steeds een chirurgisch mondneusmasker.  

Wanneer een nauw contact zich laat testen en je hiervan op de hoogte brengt, mag je nog steeds 
komen werken. Pas wanneer de uitslag bekend is 
en positief is, blijf je thuis en breng je je verant-
woordelijke op de hoogte.  

Handflacons zijn nog steeds bij Anja te verkrijgen. 

SNELTESTEN VOOR NIET GEVACCINEERDE 
MEDEWERKERS 

Niet gevaccineerde medewerkers hebben nog 
steeds de mogelijkheid om 2 keer per week vrijwillig 
een sneltest te laten afnemen. 

Medewerkers kunnen steeds terecht bij Els Her-
mans met vragen rond het psychosociaal welzijn.  

Deze week komt er een milieudeskundige van Logo 
Kempen langs om ons advies te geven over  venti-
leren en verluchten. 

Ter info... 

We blijven aandacht heb-
ben voor hygiëne. ‘High- 
touch’ oppervlakken wor-
den meermaals per dag 
gereinigd.  

 

 


