
 
Beste familie, 

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

 

Isolatiemaatregelen  

Er zijn vandaag geen woningen met isolatiemaatregelen. Afgelopen weekend was woning 2 even  in 

isolatie wegens een vals positieve test bij een bewoner na een hoog-risicocontact. Toen bleek dat de 

betrokken bewoner negatief testte op corona werd de isolatie gestopt.  

 

Testing 

De Wingerd blijft waakzaam en test snel wanneer een bewoner of medewerker symptomen van corona 

heeft of een hoog-risicocontact heeft gehad .  

Er is momenteel één collega thuis met Covid-19. Een aantal collega’s werken onder verhoogde 

waakzaamheid na een hoog-risicocontact. Zij werken van thuis of met extra beschermende maatregelen 

tot een tweede negatief testresultaat.  

 

Derde prik 

Op donderdag 25 november krijgen alle medewerkers die dat wensen een derde prik met het Pfizer 

vaccin . Meer dan 95% gaat hier op in.  

 

Evenementen 

We trachten maximaal zo genormaliseerd mogelijk te werken zonder daarbij onverantwoorde risico’s te 

nemen. Activiteiten onder bewoners laten we maximaal doorgaan. Zodra er externe bezoekers bij zijn 

gelden de interfederale richtlijnen en wordt een covid safe-ticket gevraagd bij meer dan 50 aanwezigen.  

Gezien de situatie dagelijks verandert vragen wij om uw begrip indien sommige activiteiten alsnog 

geannuleerd of uitgesteld worden. 

 

Maatregelen  

De Wingerd maakt samen met bewoners, families en vrijwilligers een proportionele afweging tussen 

eenieders veiligheid en het psychosociaal welzijn van de bewoners.  

Samen trachten we het leven terug zo normaal mogelijk te laten lopen.  

We danken iedereen voor de volgehouden inspanningen om dit mogelijk te maken! 

 

  



Bezoekregeling 

● Binnen 

 Er is binnen geen restrictie op bezoek. U bent hartelijk welkom in de woonruimtes van de woningen.  

→ Gezien de kleinschaligheid en de ventilatiemogelijkheden van de woningen vragen we om maximaal 

met 4 externen in de woonruimtes te zijn.  

→ Indien je in een binnenruimte met meer personen wil verzamelen regelen we graag een zaaltje. 

Indien je symptomen van een infectieziekte hebt vragen we je om je bezoek uit te stellen. 

 

● Mondneusmaskers  

We vragen om bij verplaatsingen binnen het woonzorgcentrum steeds het mondneusmasker aan te 

houden. Tijdens het bezoek of in het grand café is dit niet nodig. Buiten mits de nodige afstand is ook 

geen masker nodig. 

 

● Covid safe  

In het grand café vragen we aan bezoekers om een covid safe-ticket te tonen aan het barpersoneel. 

Voor bewoners is dit niet nodig. Een covid safe-ticket bezorgen voor een bewoner kan: 

- digitaal: via de mobiele CovidSafeBE-app en op websites zoals burgerprofiel.be , 

mijngezondheid.be,  myhealthviewer.be. Om certificaten digitaal op te vragen heeft u ofwel uw 

identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig, ofwel een andere digitale sleutel (bijvoorbeeld 

itsme). 

- Op papier: Uw covid safe-ticket kan ook per post toegestuurd worden. U moet dan wel rekening 

houden met een wachttijd tussen bestelling en ontvangst van 1 week. U contacteert hiervoor de 

helpdesk van de regio waar u gevaccineerd werd: 078 78 78 50 van 9 tot 19 uur op weekdagen 

en op zaterdag van 10 tot 18 uur (internationale oproepen: +32 78 78 78 50).  

 

Alle types certificaten kunnen door de helpdesk ook verstuurd worden naar uw eBox, indien die 

geactiveerd is. 

 

 

Solidair en met respect,  

 

Jan Vanwezer  

De Wingerd WZC  


