Beste familie,
Op dit ogenblik is de verspreiding van het coronavirus in De Wingerd onder controle.
Isolatiemaatregelen
Er zijn geen isolatiemaatregelen.
Testing
Er werden tests uitgevoerd de afgelopen week. Alle tests waren negatief.
Vaccinaties
Op 29 januari kregen alle bewoners die dit wensten een tweede dosis van het BioNtech Pfizer-vaccin.
Een beperkt aantal bewoners had last van bijwerkingen zoals lichte koorts, hoofdpijn, misselijkheid of
vermoeidheid. Niemand ontwikkelde ernstige bijwerkingen.
Een deel van het personeel (59) kreeg ook hun tweede dosis . De bijwerkingen waren gelijkaardig als bij
bewoners . Twee collega’s konden niet onmiddellijk terug aan de slag.
De overige personeelsleden kregen op 28 en 29 januari hun eerste dosis net als een groep
eerstelijnszorgverleners en vrijwilligers die we met de restdosissen konden vaccineren.
Hun tweede dosis is voorzien voor 18 februari.
Bezoekers van het dagcentrum en het kortverblijf, mantelzorgers en bezoekers werden niet
gevaccineerd. Dit is zo bepaald door de vaccinatiestrategie. In bijlage vind je een communicatie
hieromtrent van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
Vaccinaties en versoepelingen
We vragen iedereen om de huidige richtlijnen nog te blijven volgen. De vaccins hebben een optimale
werking twee weken na de tweede dosis . Voor bewoners is dit rond 12 februari, voor personeel is dit
rond 4 maart. Voor bezoekers van het dagcentrum kortverblijf en voor bezoekers van bewoners is dit
nog onbekend.
We rekenen op ieders solidariteit en verantwoordelijkheid om de omgeving veilig te houden en toch
bezoek kwalitatief te laten verlopen.
Sneltesten en bezoek
De overheid stelt sneltests ter beschikking om bezoekers op “regelmatige wijze” te testen op corona. Dit
is hoofdzakelijk gemotiveerd omdat een aantal woonzorgcentra in volledige lockdown gegaan zijn in de
aanloop naar een tweede vaccinatiemoment.
Het outbreakteam van de Wingerd kiest er voor om geen sneltests in te zetten om bezoek mogelijk te
maken. Deze sneltests zijn niet accuraat genoeg en zouden een vals gevoel van veiligheid kunnen
veroorzaken.

Wel verwachten wij dat u niet op bezoek komt als u een van de volgende symptomen heeft die op
COVID-19 kunnen wijzen (koorts,hoesten, neusloop, smaak-geur verlies, pijn op de borst) en dat u
uw huisarts raadpleegt.
Testen na een kortverblijf
Er gebeuren geen systematische COVID-tests bij bezoekers van het kortverblijf voor zij terug naar huis
keren. Het personeel en de artsen zullen wel na observatie van symptomen een test uitvoeren en de
contacttracing opstarten bij een positieve test.
Bijlagen
- Nieuwe update maatregelen covid 27/1/2021
- Nieuwsflits vaccinaties Agentschap Zorg en Gezondheid
Dank,
Jan Vanwezer
De Wingerd WZC

