
 
Beste familie, 

Hierbij een extra  update over de maatregelen in het kader van het coronavirus naar aanleiding van de 

nieuwe maatregelen die de overheid op 16 oktober bekend gemaakt heeft.  

Tot vandaag zijn er geen gekende COVID-19-besmettingen in De Wingerd. Alle testen waren negatief. 

 

In onze samenleving is er een exponentiële stijging van COVID 19 besmettingen. De manier waarop we 

in de Wingerd het Corona virus onder controle proberen te houden is een gedeelde 

verantwoordelijkheid van personeel, bewoners ,bezoekers en vrijwilligers. De som van ieders 

inspanningen bepaalt ons gezamenlijk succes.  Dat er een besmetting in de Wingerd opduikt is geen 

nederlaag. Een uitbraak die we niet meer onder controle krijgen is dat wel.  

 

Bezoek 

Bezoek is zeer belangrijk voor de leefkwaliteit van de bewoners, we blijven hierop inzetten. Wel bevelen 

we ten sterkste aan om steeds een mondneusmasker te dragen,   maar zeker  wanneer 1,5 meter 

afstand niet kan gerespecteerd worden. Indien dit voor de bewoner of voor uzelf een probleem vormt, 

spreek dan zeker de zorgcoördinator aan zodat hier naar een veilig alternatief gezocht kan worden. 

Check de website voor afspraken die op woningniveau gemaakt zijn. 

https://wingerd.info/bezoekplanner/ 

Een bezoek buiten geniet de absolute voorkeur indien dit kwaliteitsvol beleefd wordt door de bewoner 

en uzelf.  

 

De Wingerd verlaten 

Het blijft nog steeds mogelijk om met een bewoner het domein te verlaten. Wij vertrouwen op de 

begeleiders van de bewoners dat dit op een veilige manier gebeurt.  

 

Grand Café  

De Grand Café sluit vanaf maandag 19 oktober 2020 voor een periode van waarschijnlijk een maand.  

De ruimte blijft wel beschikbaar om op bezoek te komen wanneer het buiten te koud of te nat is. U 

dient hiervoor niet te reserveren.  Gelieve wel de tafel voor en na uw bezoek te ontsmetten. Ook hier 

vragen we om steeds  het mondmasker te dragen en zeker als de afstand geen 1,5 meter is of als u zich 

verplaatst.  

Gebruik alleen de ingang van het grand café (uitzonderingen zijn te bespreken met de zorgcoordinator). 

 

Solidaire groet, 

Jan Vanwezer 

De Wingerd WZC 

https://wingerd.info/bezoekplanner/

