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 6 december 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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Uit de cijfers blijkt dat een nieuwe (achtste) COVID-19-golf is begonnen. Momenteel zijn er in 
het woonzorgcentrum De Winde geen bewoners die positief getest hebben. We blijven wel 
waakzaam en voorzichtig aangezien ook het griepseizoen is aangebroken.   

 
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 alert te blijven voor symptomen. Handalcoholgel en mondneus-
maskers blijven ter beschikking aan het onthaal. Medewerkers kunnen hiervoor terecht 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. 
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Preventieve maatregelen 

De Winde beschikt nog over voldoende beschermingsmiddelen. Medewerkers kunnen steeds 
een mondneusmasker of FFP2-masker in het verpleeglokaal bekomen. Aan het onthaal zijn  
chirurgische mondneusmaskers beschikbaar voor bezoekers. 

De VIROPRO’S (= toestel voor luchtzuivering en verwijdering van bacteriën en virussen) worden niet uit-
gezet! Wanneer er mensen in de ruimte zitten, dien je te controleren of de VIROPRO aan staat.  

Herfstvaccinatie 

Kreeg je nog geen herfstbooster en wens je er alsnog één? Dat kan!  

Op 9 en 20 december is het vaccinatiecentrum open. Ook Dr. Maes kan via de apotheek 
nog vaccins bekomen.  

Indien je een vaccin wenst, neem dan via mail contact op met Paula.  

paula.torfs@dewinde.be 

De herfsvaccinatie in De Winde was een succes.  

73% van onze medewerkers, 96% bewoners WZC en 89% bewoners van de assistentiewoningen 
werden gevaccineerd. 

Beschermingsmiddelen 

Ook de vernevelaar (ons ‘Covidje’) blijven we inzetten na de 
schoonmaak van een lege kamer. 
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Wanneer de test negatief 
is blijft de bewoner 7 da-
gen in kamerisolatie. (dit 

wordt herkenbaar op de deur weer-
gegeven). 

Zowel medewerkers als 
bezoekers dragen een 
chirurgisch mondneus-
masker bij het binnengaan 
van de kamer. 

Indien mogelijk draagt ook 
de bewoner een chirur-
gisch mondneusmasker. 

Een bewoner met symptomen? Wat nu?! 

Wanneer de test positief 
is gaat de bewoner gedu-
rende 7 dagen in contact-
druppel isolatie. (kar met 

beschermingsmateriaal voor de 
deur). 

Zowel medewerkers als 
bezoekers dragen het 
persoonlijk beschermings-
materiaal (schort, FFP2-
masker, handschoenen) 
bij het binnengaan van de 
kamer. Zie procedure PBM 
covid-handboek 

De bewoner gaat in kamerisolatie. 

De verpleegkundige neemt een 
sneltest af. 

De verpleegkundige of diensthoofd 
contacteert steeds de familie wan-
neer een test wordt afgenomen. 
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Je kan de actueel geldende maatregelen raadplegen in het COVID handboek in de mappenstruc-
tuur:  
G:\Voorzieningen\De Winde\Infobord\Draaiboek COVID-19 

Wanneer de test negatief 
is dan kan je naar De Win-
de komen maar draag je 
een chirurgisch mond-
neusmasker. 

Je bent medewerker en hebt symptomen? Wat nu?! 

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. 

Doe thuis een zelftest.  

Voel je je ziek, blijf thuis, raadpleeg je huisarts en verwittig De Winde. 
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De komende weken zal de werkgroep infectiepreventie opnieuw een risicoanalyse maken om in 
kaart te brengen hoe kwetsbaar de bewoners en medewerkers zijn. 
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