
 
 

Beste familie, 

De verspreiding van het coronavirus in De Wingerd blijft onder controle. 

 

Isolatiemaatregelen 

Er zijn geen isolatiemaatregelen.  

 

Testing 

1 medewerker van de technische dienst testte positief. Er waren geen hoog-risicocontacten.  

1 medewerker van woning 5-6-7-8 testte positief. Er was 1 hoog-risicocontact dat negatief testte.  

 

Keyplanner en registratie 

Een bezoek reserveren via keyplanner is niet meer nodig. Registratie aan de woning is niet meer 

verplicht.  

Wel willen we iedereen vlot kunnen opsporen en contacteren in het geval van uitbraak van covid 19. 

Daarom houden we graag een zicht op wie wanneer op bezoek geweest is.  

 

Blijvende waakzaamheid 

Er komen meer meldingen van uitbraken in woonzorgcentra. Wij blijven er op vertrouwen dat iedereen 

zich maximaal inzet om een uitbraak in De Wingerd te voorkomen.  

Het gebruik van mondmaskers waar het moet en een goede handhygiëne kunnen de risico’s op een 

uitbraak beperken.  

Indien er toch een uitbraak wordt vastgesteld nemen we doelgerichte en proportionele maatregelen.  

De hoge vaccinatiegraad van bewoners, personeel en bezoekers is hierbij een grote troef.  

Het Agentschap Zorg en Gezondheid formuleert het zo: 

“Recent zijn er enkele uitbraken in woonzorgcentra vastgesteld. De betrokken voorzieningen kunnen 

rekenen op de ondersteuning van het Outbreak Support Team (OST) van het Agentschap Zorg en 

Gezondheid.  

Deze uitbraken nopen tot blijvende waakzaamheid en aandacht voor de naleving van de hygiëne- en 

preventiemaatregelen zoals vervat in de Kaderrichtlijn COVID-19 residentiële ouderenzorg.  

Daarnaast dringen we er op aan om alert te blijven voor (symptomen van) COVID-19 en steeds zo snel 

mogelijk de nodige maatregelen te nemen. Niettegenstaande vaccinatie bescherming biedt, mag het 

ons niet blind maken voor symptomen die passen in een beeld van COVID-19: in dat laatste geval is snelle 

testing steeds én prioritair aangewezen. 

We hebben er alle begrip voor dat de recente uitbraken voor ongerustheid zorgen. 



Hierbij willen we er toch ook op wijzen dat de huidige epidemiologische situatie in de residentiële 

ouderenzorg veel gunstiger is dan die van enkele maanden geleden en dat de meeste uitbraken relatief 

beperkt zijn.  

We roepen op om – mits de nodige behoedzaamheid en de gepaste aandacht voor veiligheid en hygiëne 

– het leven voor de bewoners zoveel mogelijk “normaal” te laten verlopen.”  

 

Bezoekregeling 

● Binnen 

 Er is binnen geen restrictie meer op bezoek. We willen graag het leven van weleer in de woningen terug 
opstarten en contacten tussen bezoekers, de bewoners en familieleden stimuleren. U bent dus ook 
hartelijk welkom in de woonruimtes van de woningen. We vragen om daar met maximum vier externe 
personen in de leefruimte aanwezig te zijn. Mits een goede ventilatie moet dit zeker veilig kunnen.  
Elke bewoner kan volgens de interfederale bepalingen onbeperkt maar met maximum 8 tegelijk nauwe 

contacten hebben, dit zijn knuffelcontacten zonder mondneusmasker. Gezien het kleinschalige karakter 

van de woningen en de ventilatiemogelijkheden willen we vragen om maximaal met vier externen in de 

woonruimtes te zijn. Indien je in een binnenruimte met 8 wil verzamelen regelen we graag een zaaltje. 

      

● Buiten  

Buiten gelden de regels zoals in elk openbaar domein.  

 

Zorgcoördinator  

David Buysschaert (david.buysschaert@wingerd.info) vervangt Nansie Daems op woning 5-8,we wensen 

hem veel succes. 

 

Bijlage  

In bijlage vinden jullie de kaderrichtlijnen van 12/8/2021 

 

 

Samen kunnen we veel,  

 

Jan Vanwezer  

De Wingerd WZC  
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