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Update coronanieuws
De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg is van mening dat het op dit ogenblik niet evident is om af te wijken van de
bestaande richtlijnen. Zeker voor wat betreft de kwetsbare groepen in de samenleving, zijn versoepelingen momenteel minder aan de orde omdat de medische verantwoording daarvoor ontbreekt. Kwetsbare doelgroepen vragen extra aandacht en behoedzaamheid als het gaat om mogelijke wijzigingen in de richtlijnen. Ook de Risk Assessment Group (RAG) en de Risk Management Group (RMG) behouden momenteel die invalshoek.
De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg besliste daarom om een mogelijke wijziging in de richtlijnen te laten samenlopen met het advies- en beslissingsproces van de RAG, de RMG en de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid
(IMC VG). Een resultaat van dit traject valt te verwachten tegen de volgende samenkomst van de IMC op 9 maart
2022.
Concreet betekent dit dat tot en met woensdag 9 maart 2022:
het huidige quarantaine- en isolatiebeleid behouden blijft;
alle interne en externe (bijv. externe animatoren, beoefenaars niet-medische contactberoepen) zorg- en
dienstverleners, vrijwilligers, studenten, stagiairs, enz. in een woonzorgcentrum die in contact komen met de
bewoners, verder verplicht een FFP2-mondneusmasker dragen vanaf het betreden van de voorziening, en dit
tijdens de volledige aanwezigheidsduur;
alle andere bepalingen in de Kaderrichtlijn COVID-19 residentiële ouderenzorg onverminderd van kracht blijven.

Bewoners en familie kunnen ons
steeds contacteren in functie van
vragen, problemen, suggesties, …
info@dewinde.be
014 84 92 20

#samen tegen

CORONA

Alle beetjes helpen. #samentegencorona
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Maatregelen De Winde
Bezoekregeling
Bezoekers zijn welkom vanaf 10u. Een afspraak maken is niet nodig!
Het bezoek vindt plaats op de kamer, omwille van de beperkte kameroppervlakte kunnen er max 2
bezoekers tegelijkertijd op bezoek komen.
Elke bezoeker (+6 jaar) vragen we een FFP2-masker te dragen bij het betreden van het woonzorgcentrum. Indien je er geen hebt, neem dan een chirurgisch mondneusmasker, deze staan ter beschikking aan het onthaal. Draag het mondneusmasker gedurende je ganse bezoektijd!

Ontsmet je handen alvorens je op bezoek gaat!
Ben je ziek of testte je positief? Stel je bezoek dan uit.
Bewoners dragen indien mogelijk tijdens hun zorgcontacten en bij het bezoek nog steeds een
mondneusmasker.

AANGEPASTE test– en quarantaine maatregelen
Kom je als vrijwilliger in De Winde helpen bij een activiteit?
Vrijwilligers moeten zich niet

meer wekelijks of voorafgaand aan een activiteit

laten testen.

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

meer laten testen.

Een bewoner, medewerker of vrijwilliger met symptomen:
Er wordt zo snel mogelijk een Ag-sneltest afgenomen. Bij een negatief resultaat
volgt een PCR test. Tot het resultaat van deze PCR-test gekend is gaat de bewoner in kamerisolatie, de medewerker of vrijwilliger gaat thuis in quarantaine. Bij
een negatief resultaat wordt de kamerisolatie van de bewoner of de quarantaine
van de vrijwilliger of medewerker opgeheven. Wanneer een bewoner positief
test, gaat de bewoner voor minimaal 10 dagen in contactdruppel-kamerisolatie.
Een positief geteste medewerker of vrijwilliger met symptomen gaat thuis in isolatie. Een positief geteste medewerker die minimaal 3 dagen symptoomvrij is kan
komen werken. Hij/zij zal worden ingezet bij de positief geteste bewoners.
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Schematische voorstelling teststrategie

Er wordt zo snel mogelijk een Ag-sneltest
afgenomen. Bij een negatief resultaat volgt

Je wordt NIET getest en moet niet in quarantaine.

een PCR test. Tot het resultaat van deze
PCR-test gekend is gaat de bewoner in kamerisolatie, de medewerker of vrijwilliger
gaat thuis in quarantaine. Bij een negatief
resultaat wordt de kamerisolatie van de
bewoner of de quarantaine van de vrijwilliger of medewerker opgeheven. Wanneer
een bewoner positief test, gaat de bewoner
voor minimaal 10 dagen in contactdruppelkamerisolatie. Een positief geteste medewerker of vrijwilliger met symptomen gaat
thuis in isolatie. Een positief geteste medewerker die minimaal 3 dagen symptoomvrij
is kan komen werken. Hij/zij zal worden ingezet bij de positief geteste bewoners.
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Deur openen met je covid safe ticket (CST)
De 2e schuifdeur aan het onthaal (als je van buiten
naar binnen gaat) opent wanneer je je covid safe
ticket scant aan de scanner naast de brievenbus aan het onthaal.

Mocht je hierbij problemen ondervinden kan je de onthaalmedewerker om hulp vragen. Is deze er niet, dan kan je
steeds iemand bereiken via de parlofoon. De parlofoon
vind je aan de buitendeur (= bel boven de brievenbus ter hoogte
van de ingang glazen gang).

Cafetaria
De cafetaria is geopend voor bewoners met hun bezoek.
Gelieve met maximaal 4 personen plaats te nemen aan een
tafel.

Activiteiten
Sinds half februari vinden er weer overkoepelende activiteiten
plaats. Familieleden zijn jammer genoeg nog niet toegelaten
tijdens activiteiten en dit al zeker tot en met 9 maart 2022.

Heb je even?
Ik wil je een

COMPLIMENTJE
geven!

Jullie zijn TOP!
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