
 
Beste familie, 

 

Hierbij de wekelijkse update over de maatregelen in het kader van het coronavirus, dd 29 sept. 2020. 

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

Er werden 2 tests uitgevoerd bij collega’s de voorbije week, het resultaat was negatief.  

 

Bezoek  

Het aantal besmettingen in onze omgeving stijgt sterk. De kans op een nieuwe uitbraak in De Wingerd 

via personeel of bezoek wordt groter. Toch willen we onze bezoekregeling niet terugschroeven. Voor 

bewoners, familieleden, vrienden en personeel is de afgelopen periode immers bikkelhard geweest. Om 

het risico op virusoverdracht te beperken willen we wel vragen om nieuwe chirurgische 

wegwerpmaskers te dragen. Die beschermen beter dan stoffen mondmaskers of maskers die al eens 

gebruikt zijn, de zgn. achteruitkijkspiegelmaskers. Je kan deze aankopen in de apotheek, het 

grootwarenhuis of in het  Grand Café: 40 € voor 50 maskers type IIR. Samen met een goede 

handhygiëne kunnen deze maskers helpen om het virus uit de Wingerd te houden. 

 

Wanneer draag ik een masker? 

Je draagt best zoveel mogelijk een mondneusmasker. Draag het zeker als je geen 1.5 meter afstand kan 

houden van personen die niet tot jouw sociale bubbel horen. Als het masker de communicatie met je 

familielid hindert hoef je dit niet aan te houden, dan behoort je familielid uiteraard tot je sociale bubbel. 

Als je samen met jouw familielid eet of drinkt hoef je het masker vanzelfsprekend niet te gebruiken. 

 

Hoe gebruik je het masker? 

Raak het masker enkel aan de elastieken aan.  Als je het masker even afzet, bv om iets te drinken, leg 

het dan niet zomaar op tafel maar leg het op een servet of hang het rond jouw arm. Draag het masker 

niet om de hals. Ontsmet jouw handen als je het masker hebt verwijderd. Gebruik voor een bezoek aan 

De Wingerd altijd een nieuw masker. 

 

Bezoekregelingen  

De bezoekregelingen vind je terug onder woningafspraken op https://wingerd.info/bezoekplanner/. 

Het Grand Café is open op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.30. 

Reservatie is niet meer nodig. Vul wel het registratieformulier in dat je in het Grand Café krijgt. 

 

Dank voor het vertrouwen. We houden u verder op de hoogte.  

 

Hartelijke groet, 

https://wingerd.info/bezoekplanner/
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