
 
Beste familie, 

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

 

Isolatiemaatregelen  

Er zijn vandaag geen woningen met isolatiemaatregelen.  

 

Testing 

De Wingerd test snel wanneer een bewoner of medewerker symptomen van corona heeft of een hoog-

risicocontact heeft gehad . Er zijn momenteel 5 collega’s afwezig wegens positief getest of  wegens 

quarantaine door hoog-risicocontact.  

 

Vrijwilligers gezocht voor de reservelijst.  

De vierde golf is nog niet over haar hoogtepunt. De situatie kan snel veranderen en we willen de zorg     

continuïteit verzekeren . Indien plots meerdere collega’s tegelijk uitvallen is het belangrijk dat we een 

plan B hebben. Kan jij je een of meerdere dagen vrijmaken om te ondersteunen in toezicht, zorg of 

poetsondersteuning? Meld je dan op onze reservelijst. Wanneer de zorgcontinuïteit in gevaar komt      

nemen we contact met je op. Stuur een mail naar lut.vanaerschot@wingerd.info en geef aan met welke 

taken je kan helpen en op welke dagen je eventueel beschikbaar bent. Hopelijk is het niet nodig om deze 

lijst te activeren.  

 

Kerst In De Wingerd  

Ook dit jaar zal Kerst er wat anders uitzien als dat we gewoon zijn . Mia en haar team hebben een meer 

dan volwaardig alternatief uitgewerkt om er toch een supergezellige kerst van te maken. Klik zeker de 

kerstbijlage open voor meer informatie. 

 

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! 
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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. Het verwarmd buitenterras aan het Grand Café is een 

mogelijk alternatief. 

→ 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 is mits de nodige afstand ook 

geen masker nodig. 

 

 

 

Uitkijkend naar een sfeervolle Kerst,  

 

Jan Vanwezer  

De Wingerd WZC  


