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 31 januari 2022 

Update coronanieuws 
 

In deze nieuwsflash vind je  

 Opfrissing algemene maatregelen  

 Heropenen cafetaria 

 Kapster en pedicure starten terug op 

Bewoners en familie kunnen ons 
steeds contacteren in functie van 
vragen, problemen, suggesties, … 

info@dewinde.be 

014 84 92 20 

COVID-Nieuwsflash 

Alle beetjes helpen. #samentegencorona 

#samen tegen 

CORONA 
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Bezoekregeling 

Maatregelen + medewerkers  

Vanaf vandaag is er terug bezoek mogelijk voor bewoners die niet in kamerisolatie 
verblijven. Bewoners dragen tijdens hun zorgcontacten en bij het bezoek nog steeds 
een mondneusmasker.  (Afspraak maken is niet nodig.)  

Het bezoek vindt plaats op de kamer. (max 2 bezoekers tegelijkertijd) 

We vragen het bezoek een FFP2-masker te dragen. Indien je er geen hebt, vragen we om 
een nieuw chirurgisch mondneusmasker te nemen. Deze staan ter beschikking aan het 
onthaal. 

Draag het mondneusmasker gedurende je ganse bezoektijd!  

Ontsmet je handen alvorens je op bezoek gaat! 

Indien je positief getest bent of een risicocontact hebt gehad, gelieve je bezoek 10 dagen 
uit te stellen!  

De bewoners met symptomen worden zo snel mogelijk getest met een Ag– sneltest en bij een 
negatief resultaat volgt een PCR test. Tot het resultaat gekend is gaat de bewoner in kameriso-
latie . Bij een negatief resultaat wordt de kamerisolatie van de bewoner opgeheven. Wanneer 
een bewoner positief test, gaat de bewoner voor minimaal 10 dagen in contactdruppel-
kamerisolatie. Raambezoeken en skype– gesprekken zijn wel mogelijk. In palliatieve situaties 
kan er bezoek toegelaten worden, gelieve hiervoor contact op te nemen met het diensthoofd 
van de afdeling waar je dierbare verblijft. 

Ter info 
Momenteel hebben we een bezetting van 74 bewoners, waarvan er momenteel nog 12 in kamer-
isolatie verblijven. Wanneer de kamerisolatie ten einde is, wordt de betreffende bewoner en fa-
milie verwittigd. Gelukkig kunnen we meedelen dat er sinds vrijdag geen extra besmettingen 
zijn bijgekomen.  

Vorige week is er bij 56 bewoners, 61 medewerkers en 4 vrijwilligers een PCR test afgenomen. 
Bijkomend zijn er nog 9 Ag-sneltesten afgenomen bij medewerkers. Momenteel zijn er nog twee 
medewerkers afwezig, waarvan één corona gerelateerd.  

Een positief geteste medewerker die ziek is gaat thuis in isolatie. Medewerkers die positief zijn  
en niet (meer) ziek zijn, worden toegewezen aan de positief geteste bewoners. Deze medewek-
rers hebben een aparte kleedkamer. De kleedkamer wordt gebuikt tot 14 dagen na het vaststel-
len van de besmetting. Deze kleedkamer is bereikbaar via de zij-ingang van Bosrank.  

We vragen aan de positief geteste medewerkers niet in de verpleegpost of gespreksruimtes te 
komen. We vragen om hun pauzes zoveel mogelijk apart te nemen en minstens 1,5m afstand te 
houden. 

Draag je FFP2 masker correct. Een juist gebruik, sluit de kans op verspreiding verder uit. 
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Vanaf morgen is een kapper/pedicure bezoek terug mogelijk.  

Let op! Zij werken per afdelingsbubbel! 

Kapster/ pedicure 

Cafetaria 
Indien er geen bijkomende besmettingen zal vanaf zaterdag 5 februari de cafetaria terug ope-
nen voor bewoners en hun bezoek.  

Gelieve met maximaal 4 personen plaats te nemen aan een tafel.  

We ontvangen jullie graag & veilig terug in De Winde!  

Daar klinken we op! 

Activiteiten 
We werken in afdelingsbubbels. Indien er geen bijkomende besmettingen zijn, zullen we vanaf 
maandag 14 februari terug overkoepelde activiteiten kunnen organiseren. 


