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.
Er zijn op dit ogenblik geen isolatiemaatregelen, en er worden geen tests uitgevoerd.
Dagcentrum en kortverblijf
Dagcentrum en kortverblijf zijn stapsgewijs terug geopend en we bereiken stilaan onze volle capaciteit.
Een aantal personen kunnen de coronamaatregelen wegens hun dementie niet volgen. Bubbels,
handhygiëne, mondmaskers … trachten we te handhaven maar dit is niet sluitend. Vanuit het
dagcentrum maken we dan ook steeds de afweging tussen steun bieden aan de bezoekers en hun
mantelzorgers en coronaveilig werken. Levenskwaliteit van de bezoekers en veiligheid van
medewerkers primeren in onze overwegingen.
Indien er iemand toch besmet geraakt is er een reële mogelijkheid dat het dagcentrum en kortverblijf
terug voor een periode moeten sluiten.
We willen vragen aan alle mantelzorgers om ons snel telefonisch te verwittigen als een bezoeker of
iemand uit zijn bubbel symptomen ontwikkelt die coronagerelateerd kunnen zijn. Samen zoeken we dan
naar gepaste oplossingen.
We kunnen wel een goede scheiding met het woonzorgcentrum garanderen. Een besmetting in het
dagcentrum en kortverblijf leidt niet tot een isolatie in het woonzorgcentrum.
Bezoekregeling
De verstrengde bezoekregeling is nog steeds van kracht.
● De norm is wandelbezoek of cafetariabezoek.
● Per uitzondering is kamerbezoek mogelijk. Spreek hierover de zorgcoördinator van de
woning aan.
● Het overzicht van de mogelijkheden vind je op https://wingerd.info/bezoekplanner
● Rechtstreeks reserveren kan op https://wingerd.keyplanner.be
● Via je smartphone reserveren zou nu ook makkelijker moeten zijn.
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 behalve 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.
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