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De viruscirculatie in België is de afgelopen weken erg toegeno-
men, onder meer door het toegenomen aantal contacten en de 
vele binnenactiviteiten die plaatsvinden. Het gemiddeld aantal 
nieuwe besmettingen bedraagt 5.300 per dag. Dit is een stijging 
met meer dan 70% ten opzichte van afgelopen week.  

In De Winde zijn er momenteel gelukkig geen bewoners die be-
smet zijn. Vorige week testte één gebruiker van het dagcentrum 
echter wel positief. Alle hoogrisico-contacten werden inmiddels 
voor een 2e keer getest. We zijn blij jullie te kunnen mee delen dat 
de resultaten van deze testen allemaal negatief zijn. 

Deze week werden we op de hoogte gebracht dat een medewer-
ker positief testte op Covid 19. Deze medewerker heeft geen 
hoogrisico-contacten gehad in De Winde. 

Op donderdag 28 oktober kwam een beperkte werkgroep infec-
tiepreventie samen om de nieuwe protocollen voor de woonzorg-
centra, dagverzorgingscentra en groep van assistentiewoningen 
onder de loep te nemen. Ontdek in deze nieuwsbrief welke maat-
regelen voor De Winde van toepassing blijven. 

 

De volgende werkgroep infectiepreventie staat gepland op 1 de-
cember 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.  

  28 oktober 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 en bij de brede bevolking kunnen we deze stappen 

nemen. #samentegencorona 

#samen tegen 

CORONA 
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Algemene voorzorgsmaatregelen 

 Bezoekers (+12) dragen steeds een chirurgisch mondneusmasker, ook op de ka-
mer van de bewoner.  

 Indien mogelijk dragen bewoners een mondneusmasker tijdens zorgcontacten 
en tijdens contacten met bezoekers. 

 Bezoekers(-12) 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 aanwe-
zig 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 even-
tuele besmetting. 

 

 Aan bezoekers wordt gevraagd om 
steeds een Covid Safe Ticket bij te heb-
ben en dit op verzoek te tonen aan het 
personeel. 
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Bezoek ontvangen 

Elke bewoner kan vrij bepalen wie er op bezoek kan 
komen. Gezien de beperkte kameroppervlakte kunnen 

er maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd op de kamer op bezoek komen. 

Bezoek kan ook plaatsvinden in de leefruimte, maar zorg er voor dat je 
1,5m afstand bewaart tot andere bezoekers en bewoners. Helpen bij 
maaltijdbegeleiding kan ook, maar enkel op de kamer van de bewoner. 

Elke bewoner kan vrij bepalen wie en hoeveel bezoek hij/zij ontvangt in 
open lucht. LET OP!!! Bij aanwezigheid van meerdere groepen van be-
zoekers voor verschillende bewoners, wordt er voldoende afstand be-
waard tussen de verschillende groepen. 

Maatregelen woonzorgcentrum 

Teststrategie 

Werk je in De Winde en 
vertoon je symptomen? 
Onze opgeleide ver-
pleegkundigen zullen 
onmiddellijk een Ag-
sneltest afnemen. Bij 
een negatief resultaat 
volgt er een PCR-test 
(bij je huisarts). 
(Afhankelijk van de situatie 
mag je nog aan het werk, je 
gebruikt een FFP2-
mondneusmasker.) 

Ben jij een student en 
kom je stage lopen?  
De eerste dag van je 
stage zal er een Ag-
sneltest bij jou afge-
nomen worden. 

Had je een hoogrisico-
contact? Laat een PCR-
test afnemen en ga in 
quarantaine. Gevacci-
neerd? Tot ontvangst 
van het resultaat van de 
eerste test blijf je in qua-
rantaine. Bij een negatief 
resultaat kan de quaran-
taine gestopt worden 
maar draag je als mede-
werker in De Winde een 
FFP2-masker. Op dag 7 
volgt een tweede test. 
Wanneer deze negatief 
is, kan je op de werk-
vloer in De Winde weer 
een chirurgisch mond-
neusmasker dragen. 

Niet gevaccineerd? Je 
blijft in quarantaine tot 
je na dag 7 een negatie-
ve test aflegt.  

Ben je als medewerker 
nog niet (volledig) ge-
vaccineerd? Meld je 
dan weer 2x per week 
aan in het verpleeg-
lokaal voor een Ag-
sneltest. 

#samen 
tegen 

CORONA 

Werd je als medewerker positief getest op Covid? 
Breng dan zo snel mogelijk Fritz, Anja, Paula of dr. 
Maes hiervan telefonisch op de hoogte.  
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De cafetaria is open op woensdag, zaterdag 
en zondag telkens van 14u tot 17u.  

Om snel te kunnen communiceren wordt er gebruik gemaakt van 

onze sociale media, website, facebook en e-mail.  

Check daarom ook geregeld deze kanalen. 

CAFETARIA en 
Take Away! 

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  
KMSI vzw maatschappelijke zetel | Korte Begijnenstraat 22, 2300 Tunrhout |  RPR Antwerpen – afdeling Turnhout | KBO 0412.746.282 | BTW BE0412.746.282 

Voor de cafetaria volgen wij de kaderrichtlijnen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en niet 
deze van de horeca!  

De richtlijnen voor onze cafetaria blijven dus gelden!  

De tafels in de cafetaria zijn zo geplaatst dat er voldoende afstand is tussen verschillende gezelschappen. Ver-
plaats geen tafels en/of stoelen. U wordt bediend aan tafel. Wanneer u heeft plaatsgenomen mag het mondneus-
masker worden afgezet. 

Een bestelling doorgeven om buiten een drankje te nuttigen kan ook nog steeds via het Take Away systeem.  

Wil je even je benen strekken en een dansje doen, dan kan dat wanneer je je mondneusmasker opzet. 

In de cafetaria werd een CO2 meter geïnstalleerd, deze wordt tijdens de  openingsmomenten van de cafetaria 
nauwlettend in de gaten gehouden.  

JAARLIJKSE  
GRIEPVACCINATIE 
Tussen 2 en 15 november zal de eigen huisarts  
bij de bewoners het griepvaccin toedienen. 

Vergeet je Covid Safe Ticket niet mee te 
brengen wanneer je een bezoek wenst 
te brengen aan de cafetaria! 


