
 
Beste familie, 

Omwille van de stijging in het aantal bevestigde besmettingen sturen we vandaag al de wekelijkse  

update over de maatregelen in het kader van het coronavirus. 

Tot vandaag zijn de COVID-19-besmettingen in De Wingerd onder controle.  

 

Isolatiemaatregelen  

● Testen negatief.  

 

Versoepelingen – behoud 

● In bijlage een bericht van de Vlaamse overheid nav. de stijging van het aantal besmettingen in 

Vlaanderen. Dit is een oproep naar iedere burger tot verhoogde waakzaamheid.  

● We zijn ons zeer bewust van de nood en het belang van het sociale contact. Het is de 

doelstelling om de versoepelingen te behouden in de mate van het mogelijke en steeds tot 

nader bericht. Maar we doen hiervoor zeer uitdrukkelijk een beroep op de burgerzin en 

verantwoordelijkheid van eenieder die met De Wingerd in contact komt.  

● De huidige bezoekregeling per woning blijft van kracht. Wij vragen om steeds te reserveren: 

https://wingerd.keyplanner.be. Bij het bezoek op de kamer van de bewoner blijft de bezoeker 

het mondmasker dragen. Indien mogelijk draagt ook de bewoner een mondmasker, ook bij de 

wandelingen wordt een mondmasker gedragen. 

● Het Café blijft open op dinsdag-, donderdag- en zaterdagnamiddag en de  heropstart van het 

middagrestaurant op woensdag- en zondagmiddag blijft geprogrammeerd. Hier ook tijdig  

reserveren: https://wingerd.keyplanner.be/grandcafe.  Het Grand Café is enkel toegankelijk via 

de toegangsdeur aan het petanqueveld. Voor iedere verplaatsing in het Café is het dragen van 

een mondmasker verplicht, maar bij uitbreiding wordt gevraagd zoveel mogelijk het 

mondmasker te blijven dragen.  

● Ook bij  de zomeractiviteiten is het belangrijk dat de handhygiëne en de  fysieke afstand 

gerespecteerd blijven. Vanuit site B moeten de bewoners uitsluitend langs de straat naar de 

activiteit begeleid worden. Omwille van kruising is de lange gang niet meer toegankelijk. 

 

We houden u verder op de hoogte. 

Hartelijke groet, 

Cathy Sweerts 

Zorgcoördinator Woonzorgnet-Dijleland vzw 
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