Beste familie,
Hierbij 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
● Geen isolatiemaatregelen.
● Afgelopen week waren er tijdelijke isolatiemaatregelen in :
○ W5 en W6
○ W9 en W10
○ W13 en W14
Testing
●
●
●

●

●

Afgelopen week hebben 3 bewoners negatief getest.
1 medewerker is in quarantaine wegens terugkeer uit een rode zone
Wij vragen aan bezoekers om zich ook snel te laten testen bij
○ symptomen
○ terugkeer uit een oranje of rode zone in het buitenland
○ na een risicocontact.
Testen worden uitgevoerd bij
○ personen die symptomen vertonen die op corona kunnen wijzen,
○ personen die een risicocontact hadden
○ personen die uit een risicozone terugkeren.
Onze strategie is gebaseerd op
○ het vermijden van een besmetting door preventieve maatregelen
○ het snel en breed testen om een beginnende uitbraak vlug onder controle te krijgen.

Hittegolf
Het hitteplan is actief. Je kan tijdens je wandelbezoek gebruik maken van de cafetaria en zaal van het
lokaal dienstencentrum waar airconditioning aanwezig is
vermijdt op de heetste momenten van de dag buiten te komen met de bewoners.
Bezoekregeling
De verstrengde bezoekregeling is nog steeds van kracht. Bezoek kan je reserveren op

https://wingerd.keyplanner.be
De Keyplanner is nu vereenvoudigd zodat je alleen je woning ziet als je op de link van je woning klikt.
Check zeker via de website https://wingerd.info/bezoekplanner/ je juiste link.

Via je smartphone reserveren zou nu ook makkelijker moeten zijn.
●
●

De norm is wandelbezoek of cafetariabezoek.
Per uitzondering is kamerbezoek mogelijk. Spreek hierover de zorgcoördinator van de
woning aan.

●

Een brief van Lon Holtzer bestuurder van Woonzorgnet Dijleland en onze Vlaamse
zorgambassadeur
Richtlijnen Covid / Hittegolf van Zorg en Gezondheid
Richtlijnen Lokale dienstencentra en dagverzorginscentra van zorg en gezondheid .

Bijlage

●
●

Algemene maatregelen
Fysieke afstand, mondmaskers en een consequente handhygiëne zijn belangrijke wapens in onze strijd
tegen corona. Volgende richtlijnen moeten duidelijkheid geven.
Fysieke afstand
● Vermijd contact met andere bubbels.
● Hou afstand als je elkaar tegenkomt.
● Neem zeker niet de lift samen met een andere bubbel.
Mondmaskers
● Mondmaskers zijn verplicht binnen, ook in het cafetaria. Hou ze zoveel mogelijk aan,
zeker als je spreekt. Als je iets wil drinken of eten kan dit uiteraard niet. Probeer
daarom maximaal op het terras te zitten.
● Mondmaskers zijn verplicht buiten wanneer 1.5 meter niet gerespecteerd kan worden.
● Bewoners krijgen in de woning een mondmasker mee . Vraag hiernaar indien de
medewerkers dit vergeten zijn.
Handhygiëne
●
●

Was regelmatig je handen en gebruik steeds alcogel.
Gelieve na gebruik gemeenschappelijke toiletten zelf te reinigen zodat de volgende
toiletbezoeker een veilig toilet heeft. Er staan emmers met reinigingsmateriaal.

Heb je vragen? Aarzel niet om ze te stellen.

We houden u verder op de hoogte.

Hartelijke groet,
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