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Bewoners en familie kunnen ons 
steeds contacteren in 
functie van vragen, proble-

Alle beetjes helpen. #samentegencorona 

COVID-Nieuwsflash 

Update coronanieuws 
In deze nieuwsflash vind je  

 Algemene voorzorgsmaatre-
gelen die in De Winde gelden  

 Belangrijke info mbt het dragen van het 
mondneusmasker 

 Veilig feesten 

 Wat bij een besmetting in De Winde?! 

 De Winde wapent zich tegen Omikron 

 Aanpassing van het testbeleid 

Bewoners en familie kunnen ons 
steeds contacteren met vragen, 
problemen, suggesties, … 

info@dewinde.be 

014 84 92 20 

#samen tegen 

CORONA 
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Wij wensen iedereen 
een fijne Kerst –en 
eindejaarsperiode! 
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Algemene voorzorgsmaatregelen 

 Bezoekers (vanaf 6 jaar) dragen steeds een chirurgisch mondneusmasker, ook op de kamer 
van de bewoner.  

 Indien mogelijk dragen bewoners een mondneusmasker tijdens zorgcontacten en tijdens con-
tacten met bezoekers. Als bezoek vraagt u eerst een mondneusmasker voor uw familielid 
(onze bewoners) aan de zorgkundige, voordat het bezoek zal plaatsvinden.  

 Enkel bewoners of bewoners met hun bezoek zijn toegelaten in de cafetaria.  

 Bezoekers (jonger dan 6 jaar) brengen het liefst buiten een bezoek. Indien ze binnen een be-
zoek brengen, lopen ze niet rond in de gangen, maar gaan onmiddellijk naar de kamer. 

 Medewerkers dragen steeds een chirurgisch mondneusmasker. Tijdens pauze en briefings 
kan het masker afgezet worden wanneer er een CO2 meter aanwezig is én je op minstens 
1,5m van elkaar zit. 

 Elke bezoeker registreert zich aan het onthaal: 
dit is belangrijk voor de contactopvolging bij 
een eventuele besmetting. 

 

 Aan bezoekers wordt gevraagd om steeds een 
Covid Safe Ticket bij te hebben en dit op ver-
zoek te tonen aan het personeel.  

 Het is aangeraden om als bezoeker vooraf een 
zelftest te doen 



3 

Maatregelen medewerkers 
COVID-draaiboek 

Het COVID-draaiboek wordt up to date gemaakt. Wanneer er wijzigin-
gen zijn in de procedures en werkvoorschriften zal je hiervan via mail op 
de hoogte worden gebracht. Je diensthoofd zal ook steeds 1 afgedrukt 
exemplaar ter beschikking stellen op de afdeling. Aan alle medewerkers 
wordt gevraagd een handtekening te plaatsen wanneer je het document 
gelezen hebt.   

Handhygiëne 

Een goede handhygi-
ëne is belangrijk! Was 

regelmatig je handen, zeker 
voor en na de zorg! 

Zorg er steeds voor dat je geen 
juwelen draagt aan polsen en 
handen. Je nagels dienen vrij te 
zijn van nagellak en kunstnagels. 

Alle beetjes helpen! 
We kunnen de situatie in De Winde onder 
controle houden met de hulp van iedereen. 
Wanneer we allemaal proberen onze sociale 
contacten beperkt te houden tijdens de 
kerst –en nieuwjaarsperiode moet ons dit 
lukken!  

Toch een feestje?  

Beperk het aantal genodigden - doe vooraf een zelftest - ventileer binnenruimtes -  draag een 
mondneusmasker - voel je je ziek blijf dan thuis - bescherm kwetsbaren 

beperk het aan-
tal genodigden 

doe vooraf een 
zelftest 

ventileer bin-
nenruimtes 

draag een 
mondneusmas-
ker 

voel je je ziek 
blijf dan thuis 

bescherm 
kwetsbaren 
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DE WINDE WAPENT ZICH 
TEGEN OMIKRON 

DRAAG je MONDNEUSMASKER CORRECT  

Chirurgisch mondneusmasker of FFP2-masker?! 

 Vertoon je als medewerker symptomen (hoe minimaal ook) draag dan een FFP2-masker. Je kan een 
FFP2-masker in de verpleegpost gaan halen.  

 Voel je je veiliger met een FFP2-masker? Vraag er dan eentje in de verpleegpost. 
 Vanaf 2 besmette bewoners dragen alle medewerkers een FFP2-masker. 

BOOSTERPRIK 
 Ondertussen is de vaccinatieronde in De Winde afgerond. Alle bewoners van zowel de assistentie-

woningen als het woonzorgcentrum en de gebruikers van de dagcentrum hadden de mogelijkheid 
om een boosterprik te laten zetten. Ook de medewerkers mochten reeds aanschuiven voor een 3e 
prik! 

VENTILATIE 
 Wij blijven ventileren, ook nu het kouder wordt. Momenteel wordt onderzocht om via 

een speciale luchtfilter de lucht te verversen. 

Breed testen 

In De Winde kiezen we ervoor om bij een besmetting van een bewoner breed te testen, we hopen hier-
mee een eventuele uitbraak te vermijden. 

Een besmetting in De Winde?! 

Zijn er 2 positief geteste 
medewerkers op de afde-
ling? 

Alle bewoners en mede-
werkers van de afdeling 
zullen getest worden. 

Werd er 1 bewoner 
positief getest?  

Alle bewoners en 
medewerkers van 
de afdeling zullen 
getest worden. 

Werden er 2 bewoners 
positief getest?  

We spreken dan van een 
UITBRAAK. Alle bewoners en 
medewerkers van de afdeling 
zullen getest worden. 

Alle medewerkers dra-
gen een FFP2-masker. 

Je hebt een hoogrisico-contact wanneer je 
zonder mondneusmasker gedurende 15 minu-
ten op minder dan 1,5 meter afstand in con-
tact bent geweest met een positief geteste 
persoon.  

Hoogrisico?! 
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!!!Bijgesteld testbeleid!!! 
Werk je in De Winde en vertoon je symptomen?  
(keelpijn, hoest, snotteren, …)  

Onze opgeleide verpleegkundigen zullen onmiddellijk 
een Ag-sneltest afnemen. Bij een negatief resultaat 
volgt er een PCR-test. (Afhankelijk van de situatie mag je nog 
aan het werk, je gebruikt een FFP2-mondneusmasker.) 

Had je een hoogrisico-contact? Laat een PCR-test afnemen en ga in quarantaine.  
Gevaccineerd? Tot ontvangst van het resultaat van de eerste test blijf je in quarantaine. 
Bij een negatief resultaat kan de quarantaine gestopt worden maar draag je als medewer-
ker in De Winde een FFP2-masker. Op dag 7 volgt een tweede test.  
Niet gevaccineerd? Je blijft in quarantaine tot je na dag 7 een negatieve test aflegt.  
Terug aan het werk in De Winde na je negatieve test op dag 7? 
Je draagt op de werkvloer een FFP2-masker. Vanaf dag 14 kan je in De Winde weer een 
chirurgisch mondneusmasker dragen. 

Kom je als vrijwilliger in De Winde helpen bij een activiteit?  

Meld je dan aan in de verpleegpost. Onze opgeleide verpleegkundigen zullen 
voorafgaand aan de activiteit een Ag-sneltest afnemen. 

Kom je in De Winde op bezoek?  
(WZC of assistentiewoning)  

Dan is het aangeraden om vooraf 
thuis een zelftest te doen. 

GAW bewoners kunnen ook steeds 
een verpleegkundige van het WZC 
contacteren voor een Ag-sneltest. 

Kom je als medewerker na 5 (of meer) dagen afwezigheid terug werken in De 
Winde?  

Meld je dan vóór de aanvang van je shift aan in het verpleeglokaal voor een Ag-
sneltest. 

Werd je als medewerker positief getest op Covid? 
Breng dan zo snel mogelijk Fritz, Anja, 
Paula of dr. Maes hiervan telefonisch 
op de hoogte.  

Bewoner komt terug na 
een familiebezoek?  

Bij de bewoner zal door 
een verpleegkundige een 
Ag-sneltest worden afge-
nomen. 


