Beste familie,
De verspreiding van het coronavirus in De Wingerd blijft onder controle.
Isolatiemaatregelen
Er zijn geen isolatiemaatregelen.
Testing
Alle tests van de afgelopen 2 weken waren negatief.
Versoepelingen
Indien de epidemie dezelfde tendens aanhoudt en het vaccinatieschema behouden blijft plannen we
vanaf 9 juni extra versoepelingen. We kunnen dan op een andere manier omgaan met bezoek in de
woning en activiteiten waar bewoners en families samen aan deelnemen kunnen versterkt worden.
Meer details volgen later. In bijlage extra info over de voorbije en geplande activiteiten.
Dr. Eric Triau
Tot onze spijt moeten wij meedelen dat onze neuroloog dokter Triau wegens ziekte voor onbepaalde
tijd afwezig is. Ons artsenteam vangt zijn afwezigheid zo goed mogelijk op. In bijlage meer uitleg
hierover.
Handen Wassen!
Na anderhalf jaar COVID-19 hebben we al veel goede gewoontes aangeleerd. Toch willen we graag even
bijsturen. Het artsenteam adviseert om maximaal in te zetten op het wassen met water en zeep in
plaats van het veelvuldig gebruik van alcogel. Was dus bij voorkeur de handen aan de spoelbakken bij
aankomst in De Wingerd en spaar de alcogel voor een vergeetachtig moment. Je handen en het milieu
zullen je dankbaar zijn. Virussen en bacteriën daarentegen zullen dit minder appreciëren.

Bezoekregeling (ongewijzigd )
● Binnen
o per bewoner kunnen 2 knuffelcontacten zonder mondmasker op bezoek komen, maar
niet tegelijkertijd. Elk knuffelcontact mag 1 iemand meenemen uit zijn/haar bubbel.
o onbeperkte beschermde contacten: iedereen zonder symptomen kan op bezoek komen
met een mondmasker en respect voor de afstandsregels. Ook hier per bezoek maximum
2 personen in de kamer.
● Buiten
o met maximum 10 personen boven de 12 jaar.
o graag blijvende aandacht voor het wassen en ontsmetten van de handen en het dragen
van het mondmasker in de algemene binnenruimtes van De Wingerd.

Dank voor het vertrouwen,
Jan Vanwezer
De Wingerd WZC

