Beste familie,
Op dit ogenblik is de verspreiding van het coronavirus in De Wingerd onder controle.
Isolatiemaatregelen
In het kortverblijf is een kamer in isolatie, we wachten op de testresultaten.
Testing
Er werden tests uitgevoerd de afgelopen week. Alle testen waren negatief.
Grand Café
Het Grand Café blijft voorlopig gesloten. De ruimte is bij slecht weer wel toegankelijk voor bezoek. We
stellen vast dat er in het weekend soms te veel personen tegelijk aanwezig zijn, er wordt te weinig
geventileerd en niet iedereen houdt zich aan de maatregelen van De Wingerd en de overheid. Hierdoor
wordt het risico op een lokale uitbraak van het coronavirus in De Wingerd te groot.
Het is binnen niet mogelijk om met meer dan 1 bezoeker en 1 bewoner aanwezig te zijn. Dit geldt ook
voor het Grand Café. Je kan binnen niet eten of drinken en een nieuw chirurgisch mondneusmasker is
verplicht. Enkel voor bewoners waarbij dit niet mogelijk is vervalt de mondneusmaskerplicht.
Samen iets drinken/ eten
Veel bewoners eten en drinken samen met hun bezoek. We zijn ons bewust van het belang voor de
levenskwaliteit van de bewoners. In het Grand Café kan dit voorlopig niet meer. Het is vanuit de
overheid strikt verboden en ook wij geloven dat het niet raadzaam is om de maskers te laten zakken in
het Grand Café waar toch verschillende bubbels in dezelfde binnenruimte samenkomen.
Om deze gewoontes toch te laten plaatsvinden stellen we volgende alternatieven voor.
a) Buiten kan je wel iets drinken of eten onder de terrasverwarming met maximaal 4 personen en
voldoende afstand. Terraswarmers vind je op het terras van het Grand Café en onder de
pergola aan het gele pad.
b) Binnen op de kamer van een bewoner. We vragen wel ook hier het bezoek te beperken tot 1
persoon.

Vaccinaties en versoepelingen
De vaccinaties bieden ons een perspectief op een toekomst waarbij we terug nabij kunnen zijn en
elkaar kunnen ontmoeten zonder hygiënische maatregelen. Jammer genoeg betekenen de vaccinaties
niet dat er snel versoepelingen zullen komen.
Strenge maatregelen blijven gelden tot er voldoende mensen gevaccineerd zijn en het aantal
besmettingen voldoende verminderd is. Het is de overheid die bepaalt wanneer we terug het normale
leven kunnen heropstarten. Tot dan vragen wij u om de richtlijnen op te volgen.
Vaccinaties en het dagverzorgingscentrum
De bezoekers van het dagverzorgingscentrum worden niet meegenomen in het vaccinatieplan van De
Wingerd. Dit is een beslissing van de overheid. Bezoekers van het dagverzorgingscentrum zullen door de
eerstelijnszone gecontacteerd worden wanneer ze een vaccin kunnen krijgen.
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