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 8 september 2022 

Update coronanieuws  

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

info@dewinde.be 

014 84 92 20 

COVID-Nieuwsflash 

Alle beetjes helpen. #samentegencorona 

#samen tegen 

CORONA 

Bij wie kan ik terecht met vragen over COVID en vaccinatie?! 

Woonzorgcentrum . Assistentiewoningen . De Winde . Werftstraat 9 -11 . 2431 Veerle . info@dewinde.be . www.dewinde.be  

Dagverzorgingscentrum Het Kasteel . Diestse Baan 62 . 2431 Veerle . info@dewinde.be . www.dewinde.be  
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Epidemiologen verwachten dat Covid-19 niet snel zal verdwijnen. Daarom kregen we van het 
Agentschap Zorg en Gezondheid aanbevelingen om ons voor te bereiden op mogelijke golven 
dit najaar. Deze aanbevelingen werden door de werkgroep infectiepreventie besproken. In 
deze nieuwsflash lees je de maatregelen die De Winde neemt nav de besprekingen. 

 
We zijn blij jullie te kunnen meedelen dat er momenteel geen besmettingen zijn bij bewoners 
en personeel.  
We blijven wel waakzaam en zullen bij symptomen testen. We vragen aan bezoekers, vrijwil-
ligers en medewerkers om steeds alert te blijven voor symptomen.  
Handalcoholgel en mondneusmaskers blijven ter beschikking aan het onthaal. Medewerkers 
kunnen hiervoor terecht in het verpleeglokaal. 

Paula Torfs is het aanspreekpunt mbt vaccinaties en COVID in De Winde. Je kan haar via 
mail bereiken paula.torfs@dewinde.be. 
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Ongetwijfeld vernam je al via de media dat het Europees Geneesmiddelen-
bureau (EMA) de aangepaste coronavaccins van Pfizer en Moderna heeft 
goedgekeurd. Die vaccins beschermen beter tegen de omikronvariant van 
het coronavirus. De herftsvaccinatie in De Winde zal dan ook met deze aan-
gepaste vaccins gebeuren.  
 

In De Winde zijn er 111 bewoners die een vaccin wensen. 84 medewerkers laten zich vaccineren.  
Let op!  Indien bewoners en/of medewerkers zich in De Winde laten vaccineren, moet de betrok-
kene de optie "ik ben reeds gevaccineerd met de herfstvaccinatie" aanduiden op zijn/haar per-
soonlijke uitnodiging. 

Herfstvaccinatie 

Preventieve maatregelen 

Heb je symptomen? Doe thuis een zelftest; 
wanneer deze negatief is dan kan je naar 
De Winde komen maar is het aangeraden 
om een mondneusmasker te dragen. 

Ik heb symptomen? Wat nu?!

De Winde beschikt nog over voldoende beschermingsmiddelen voor meer 
dan de gevraagde 3 maanden. Alleen merken we dat het verbruik van 
handalcohol, mondneusmaskers en handschoenen sterk is verminderd!  

De komende weken bekijkt de werkgroep infectiepreventie het Covidhandboek en het uitbraak-
plan. Je kan de actueel geldende maatregelen raadplegen in de mappenstructuur:  
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