
1 

 

 

 28 november 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?! 
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Aan het einde van de zomer kregen we van het Agentschap Zorg en Gezondheid aanbevelin-
gen om ons voor te bereiden op mogelijke golven dit najaar. Tot nu toe zijn we dit najaar in De 
Winde gelukkig gespaard gebleven van grote uitbraken. 

 
Momenteel is er in de assistentiewoningen één bewoner die positief werd getest. Bijkomend 
zijn er enkele medewerkers die positief testen, zij het met milde symptomen. 
Samen met onze CRA, Dr. Maes, wordt de situatie opgevolgd en de nodige maatregelen ge-
nomen.  
  
We blijven steeds waakzaam en zullen bij symptomen testen. We vragen aan bezoekers, vrij-
willigers en medewerkers om steeds alert te blijven voor symptomen. Handalcoholgel en 
mondneusmaskers blijven ter beschikking aan het onthaal. Medewerkers kunnen hiervoor te-
recht 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. 



2 

Preventieve maatregelen 

Wanneer de test negatief 
is dan kan je naar De Win-
de komen maar is het 
aangeraden om een chi-
rurgisch mondneusmas-
ker te dragen. 

Ik heb symptomen? Wat nu?!

De Winde beschikt nog over voldoende beschermingsmiddelen. Medewerkers kunnen steeds 
een mondneusmasker of FFP2-masker in het verpleeglokaal bekomen. Ook aan het onthaal 
zullen mondneusmaskers beschikbaar zijn. 

Is je test positief en je 
hebt slechts weinig of 
geen klachten? Je kan 
komen werken mits het 
dragen van een FFP2-
masker en dit voor de 
duur van 7 dagen na de 
positieve test. 

Heb je symptomen? 
Doe thuis een zelftest.  

Voel je je ziek, raadpleeg je huisarts en verwittig De Winde. 


