
 
Beste familie, 

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

 

Isolatiemaatregelen  

Woning 4 is in isolatie tot en met donderdag 27 januari omdat 3 van de 8 bewoners positief hebben 

getest.  

Woning 16 is in isolatie  tot en met woensdag 2 februari omdat een bewoner positief testte.  

 

Zorgcontinuïteit  

7 collega’s zijn afwezig door corona. De zorgcontinuïteit is nog steeds onder controle. 

 

Isolatiestrategie  

Voor ons primeert het welzijn van elke bewoner op het absoluut voorkomen van besmettingen.  

Indien een bewoner positief test gaat die niet op kamerisolatie. Dit is voor personen met dementie een 

onleefbare maatregel.  Dit betekent wel dat er quarantainemaatregelen gelden voor de hele woning. 

Bezoek wordt dan beperkt maar niet onmogelijk.  

 

Maatregelen 

Ons beleid is er vandaag op gericht om zorgcontinuïteit te blijven garanderen. Vanzelfsprekend willen 

we ook een grote uitbraak in de Wingerd  vermijden, weliswaar met minimale impact op het sociale 

leven.  

De bezoekmaatregelen blijven ongewijzigd. We vragen om niet op bezoek te komen indien je een  hoog-

risicocontact gehad hebt of één van deze symptomen vertoont:  

-vermoeidheid 

-hoofdpijn  

-koorts  

-hoest  

-geur/smaakverlies  

In geval van twijfel kan een zelftest hulp bieden.  

 

Indien er belangrijke redenen zijn om na een hoog-risicocontact toch op bezoek te komen dan kan dit na 

afspraak met de zorgcoördinator. Samen onderzoeken we dan hoe dit zo veilige mogelijk kan 

plaatsvinden. 

Bezoekregeling 

● Binnen 

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

→ maximaal met 4 externen in de woonruimtes.  



→ 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. 

 

 

 

Jan Vanwezer  

De Wingerd WZC  


