Beste familie,
Op dit ogenblik is de verspreiding van het coronavirus in De Wingerd onder controle.
Isolatiemaatregelen
● Woning 7 wegens positieve coronatest van een bewoner.
● Woning 3 wegens een bewoner met mogelijke covidsymptomen. We wachten nog op de
testresultaten .
● 1 flat wegens opname van een positief getest echtpaar. De bewoners van deze flat verlaten de
flat niet. Isolatiemaatregelen gelden enkel voor deze flat.
Testing
We blijven intensief testen om een mogelijke verdere uitbraak snel te detecteren en te controleren.
Er werden bewoners en medewerkers getest in verschillende woningen. 1 personeelslid testte positief
en is in quarantaine. De andere tests waren negatief.
Nieuwe maatregelen
Het Agentschap Zorg en Gezondheid bezorgde nieuwe richtlijnen die een beperkte impact hebben.
Bezoek is nog steeds mogelijk door twee vaste contactpersonen. Uitzonderingen zijn bespreekbaar in
specifieke situaties. Contacteer hiervoor uw zorgcoördinator.
Wel worden de bezoekers verplicht steeds een chirurgisch mondneusmasker te dragen. Uitzonderingen
kunnen door de arts toegestaan worden.
Werking kapsalon en pedicure
We zijn verplicht het kapsalon te sluiten en kappers mogen tijdelijk hun beroep niet uitoefenen. We
betreuren dit aangezien we ervan overtuigd zijn dat we dit in De Wingerd veilig kunnen organiseren. We
pleiten dan ook bij de overheid om hiervoor de verantwoordelijkheid bij het woonzorgcentrum te
leggen. Op dit moment is het echter verboden.
Wij beseffen dat een goed uiterlijk bijdraagt aan het algemeen welbevinden. Wij zijn fier dat we dankzij
de goede zorgen van de kapsters hier tot nu toe altijd aan tegemoet gekomen zijn en willen ook nu de
best mogelijke oplossing bieden.
Kristel, Martine en enkele collega’s met kapperstalent verzorgen , wassen , krullen en brushen de haren
van de bewoners vanaf gisteren op de hun toegewezen woningen .
Malena zal nog steeds medische pedicure in de woningen aanbieden.

We vinden het heel belangrijk te weten wat jullie ervaringen, bedenkingen en suggesties zijn.
Bezorg ze gerust aan de zorgcoördinatoren, Lut Vanaerschot of mezelf.
Fysiek op afstand, sociaal zo dicht als mogelijk.
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