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Bewoners en familie kunnen ons 
steeds contacteren in functie 

Alle beetjes helpen. #samentegencorona 

#samen tegen 

CORONA 

COVID-Nieuwsflash 

Update coronanieuws 
In deze nieuwsflash vind je  

 Algemene voorzorgsmaatre-
gelen die in De Winde gelden  

 Belangrijke info mbt het dragen van het 
mondneusmasker voor bezoekers!!! 

 De Winde wapent zich tegen Omikron 

 Aanpassing van het testbeleid 

Bewoners en familie kunnen ons 
steeds contacteren met vragen, 

problemen, suggesties, 
… 

info@dewinde.be 

014 84 92 20 
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Algemene voorzorgsmaatregelen 

 IN DEZE NIEUWSFLASH WILLEN WE ONS GRAAG RICHTEN TOT DE BEZOEKERS, WANT ALLEEN SA-
MEN KUNNEN WIJ DIT VIRUS BUITENHOUDEN! 

 Als medewerkers en vrijwilligers proberen wij onze bewoners zo goed mogelijk te beschermen. 
We zitten midden in de 5de golf en we hopen dat we als woonzorgcentrum gespaard blijven! 
Onze medewerkers en vrijwilligers dragen sinds begin dit jaar een FFP2 masker om een dergelij-
ke uitbraak te voorkomen en onszelf te beschermen.  

 Daarom doen we een warme oproep aan jullie om tijdelijk ook een FFP2 masker te dragen tijdens 
je bezoek! 

 Draag het mondneusmasker gedurende 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!  

 Indien je geen  FFP2 masker draagt bij het binnenkomen, vragen we om 
een nieuw chirurgisch mondneusmasker te nemen. Deze staan ter be-
schikking aan het onthaal. 

 

DRAAG EEN 

FFP2 MAS-

KER AUB!!

 We willen alle medewerkers en vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Het is niet 
evident om een hele dag met een FFP2 masker te werken. We appreciëren dit ten 
zeerste!  

 Om onze medewerkers ook extra te beschermen buiten de werkuren gaan we 
wekelijks twee FFP2 maskers uitdelen. Op maandag en vrijdag zullen deze ter be-
schikking zijn voor jullie. Op deze manier hopen we de uitval van personeel te 
voorkomen. Deze maatregel loopt tot het einde van de maand januari.  

 Heb je symptomen of heb je een risico contact gehad? Dan verwacht de verpleeg-
kundige je voor een PCR test, maximum 48 uur voor je het werk hervat.  

 Voor vrijwilligers passen we de teststrategie met een AG-sneltest aan naar 1 keer 
per week.  

Vaccinatie status: Momenteel zijn er nog drie medewerkers die door omstandig-
heden nog geen boostervaccin hebben gekregen. Deze medewerkers hebben on-
dertussen een afspraak gepland.  

BEZOEKERS 

MEDEWERKERS & VRIJWILLIGERS 
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NOODPLAN 
NOODPLAN  UITWERKEN 

Naast de ziekenhuizen werd ook aan de woonzorgcentra gevraagd een 
noodplan uit te werken. Hierover zijn we in overleg. We hopen alvast dat 
we dit nooit nodig zullen hebben. 

 

VENTILEREN EN VERLUCHTEN  

Goed beschermen begint met het volgen van de 6 gouden regels. Daarnaast blijft ventileren en 
verluchten belangrijk om een mogelijke verspreiding te voorkomen. We zetten CO2 meters in 
om de luchtkwaliteit te meten. De vernevelaar die virussen doodt doet zijn dienst in kamers en 
kleedkamers.  

Verder bekijken we de aankoop van UVC toestellen. Deze toestellen filteren de lucht met 3 ver-
schillende soorten filters. Na dit filterproces doden de UVC lichtbronnen de nog achtergebleven 
virussen (zowel het COVID virus als het griepvirus).  Deze toestellen zullen ingezet worden op 
plaatsen waar veel bewoners en bezoekers samenkomen.  

BEDANKT!!! 

Een dikke voor iedereen!  

 

 

Alle beetjes helpen. #samentegencorona 
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!!!Bijgesteld testbeleid!!! 
Werk je in De Winde en vertoon je symptomen?  
(keelpijn, hoest, snotteren, …)  

Onze opgeleide verpleegkundigen zullen onmiddellijk 
een PCR-test afnemen.  

Had je een risico-contact? Laat een PCR-test afnemen en ga in quarantaine.  
Booster gehad? Tot ontvangst van het resultaat van de eerste test blijf je in quarantaine. 
Bij een negatief resultaat kan de quarantaine gestopt worden. Alle medewerkers dragen in 
De Winde een FFP2-masker. Op dag 7 volgt een tweede test.  
Nog geen booster gehad? Je blijft in quarantaine tot je na dag 7 een negatieve test af-
legt.  
 

Kom je als vrijwilliger in De Winde helpen bij een activiteit?  

Meld je dan aan in de verpleegpost. Onze opgeleide verpleegkundigen zullen 
voorafgaand aan de activiteit een Ag-sneltest afnemen.  

Kom je meerdere dagen als vrijwilliger: 1 Ag-sneltest per week is voldoende.  

Kom je in De Winde op bezoek?  
(WZC of assistentiewoning)  

Draag een FFP2 masker 

Dan is het aangeraden om vooraf 
thuis een zelftest te doen. 

GAW bewoners kunnen ook steeds 
een verpleegkundige van het WZC 
contacteren voor een Ag-sneltest. 

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

Meld je dan vóór de aanvang van je shift aan in het verpleeglokaal voor een Ag-
sneltest. 

Werd je als medewerker positief getest op Covid? 
Breng dan zo snel mogelijk Fritz, Anja, 
Paula of dr. Maes hiervan telefonisch 
op de hoogte.  

Bewoner komt terug na 
een familiebezoek?  

Bij de bewoner zal door 
een verpleegkundige een 
Ag-sneltest worden afge-
nomen. 

 


