COVID-Nieuwsflash
30 maart 2022

Update coronanieuws
Spijtig genoeg moeten we jullie meedelen dat vandaag op afdeling Bosrank 2 bewoners positief hebben getest op COVID-19. De bewoners vertonen slechts milde symptomen.
Aangezien Bosrank de afdeling is voor personen met dementie wordt er voor gekozen om
geen kamerisolatie toe te passen, maar de volledige afdeling als 1 bubbel te beschouwen.
Het bezoek wordt met onmiddellijke ingang voor de duur van 48u opgeschort.
Vanaf vrijdag 1 april kunnen de bewoners van afdeling Bosrank terug bezoek ontvangen, zij
het 1 vaste bezoeker per bewoner. De familie is reeds telefonisch op de hoogte gebracht door
het diensthoofd. Vanaf vrijdag zal bezoek toegang krijgen tot afdeling Bosrank langs het tuinpoortje.
Graag geven we nog mee dat er onder de brede bevolking niet enkel het COVID-virus circuleert, maar ook het griep- en Norovirus. Om de bewoners en medewerkers zo goed mogelijk
te beschermen vragen we iedereen om de algemene voorzorgsmaatregelen, zoals het regelmatig handen wassen en ontsmetten, te blijven toepassen.

Ons crisisteam volgt de situatie op de voet en zal indien nodig bijkomende maatregelen treffen.

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


Met onmiddellijke ingang (30 maart ‘22) wordt bezoek opgeschort voor 48u.



Vanaf vrijdag 1 april is er 1 vaste bezoeker per bewoner
toegelaten.



Bezoek krijgt toegang tot de afdeling langs het tuinpoortje. Je kan aanbellen aan de buitendeur van de afdeling.

Let op! Bezoekers dragen tijdens de ganse duur van het bezoek een FFP2-masker,
een beschermschort en handschoenen.

Voorzorgsmaatregelen afdeling Bosrank


Medewerkers dragen een beschermschort en een FFP2-masker. Medewerkers
dragen handschoenen, deze worden gewisseld voor het binnengaan van een kamer.



De high touch oppervlakken worden regelmatig gereinigd en ontsmet.



Ook de toiletten worden extra ontsmet.



De gemeenschappelijke toiletten op de afdeling worden gesloten.

Algemene voorzorgsmaatregelen De Winde
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