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Beste,
Met dit schrijven wil ik jullie graag informeren dat halfweg de maand september de
parking van Huize Terloo niet meer gebruikt kan worden omdat de gemeente Pepingen zal
starten met de aanleg van een nieuwe parking. De wagen kan vanaf dat moment
geparkeerd worden op de voorziene parkeerplaatsen aan de kant van de weg of op de
parking aan zaal ‘ De Kring ‘.

Vanaf maart tot eind juni was de werking in Huize Terloo omwille van corona aangepast
aan de maatregelen die door de overheid werden opgelegd.
Gelukkig was het mogelijk om de vakantiewerking op te starten in wat men noemde ‘ het
nieuwe normaal ‘ en zijn alle activiteiten die waren ingepland ook kunnen doorgaan, ook de
leefgroepskampen.

Vanaf 1 september zal de werking in de leefgroepen en de dagbesteding terug opgestart
worden. De maatregelen die gelden voor voorzieningen minderjarigen worden ook in
HuizeTerloo toegepast en zijn terug te vinden in het ‘ Corona draaiboek 2de golf ‘ dat
werd opgemaakt op vraag van de overheid. Dit document omvat 25 pagina’s en is ter
inzage beschikbaar aan het onthaal.
Aangezien dagbesteding een aanvulling of vervanging is van het schoollopen, willen wij vragen om de
richtlijnen zoals in het onderwijs gelden ook toe te passen binnen de dagbesteding:





De gezondheid van onze jongeren en personeelsleden zal altijd op de eerste plaats komen.
Jongeren die zich ziek voelen, blijven thuis en contacteren hun arts en de dagbesteding. Bij
vermoeden van ziekte, kan de begeleiding de jongere naar huis sturen. In dat geval worden de
ouders gecontacteerd, waarna de jongeren zelfstandig naar huis terugkeren of in quarantaine
dienen te wachten op de ouders.
Jongeren die behoren tot een risicogroep, zoals bepaald door de overheid, contacteren de
behandelende arts die bepaalt of deze jongere aanwezig kan zijn.

Aankomst in Intermezzo:
3 basisregels:
1. Social distancing: houd afstand (1,5 m) en vermijd contact met andere personen.Vermijd
ook direct contact bij het groeten. Geef dus geen hand of zoen aan je vrienden, hoe blij je
ook bent om hen opnieuw te zien!
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2. Mondmasker: Alle jongeren (+12jaar) dragen een mondmasker binnen in de dagbesteding
ook als ze afstand kunnen houden. Tijdens buitenactiviteiten hoeven de jongeren geen
mondmasker te dragen.
3. Handhygiëne: besteed aandacht aan een goede handhygiëne en het regelmatig
wassen/ontsmetten van je handen:
 voor je naar Intermezzo vertrekt
 bij aankomst in Intermezzo
 na een toiletbezoek
 voor en na de maaltijd
 na het hoesten of niezen
 voor het verlaten van Intermezzo
Coronarichtlijnen betreffende voeding:
 Het samen bereiden van het middagmaal wordt nog even on hold gezet en wij vragen aan de
jongeren om hun eigen lunchpakket mee te brengen.
 Voor het eten:
o Je wast en ontsmet je handen
o We respecteren de social distancing en laten voldoende ruimte tussen 2 personen
door een stoel leeg te laten.
 Tijdens het eten:
o Blijf op je plaats zitten. Er wordt niet rondgelopen.
 Na het eten:
o Je ruimt je eigen afval (flesje, verpakkingen, papieren doekjes,…) van de tafel en
deponeert deze in de correcte afvalbak.
o Gebruikte glazen, borden en bestek plaats je zelf in de vaatwas.
o Je wast en ontsmet je handen
Ik zou ook extra aandacht willen vragen aan de ouders/begeleiders om de leefgroepruimtes en
dagbestedingsruimte niet te betreden en de richtlijnen te volgen : bellen aan de voordeur/kloppen
aan de deur en wachten tot iemand u te woord kan staan. Gelieve als ouder/begeleider bij het
afzetten en ophalen van de jongere een mondmasker te dragen.

Alvast bedankt! Enkel als we deze maatregelen volgen, kunnen we ervoor zorgen dat
kinderen/jongeren en medewekers van Huize Terloo gezond blijven.

Met vriendelijke groeten

Ann Van de Velde
Directeur O.C. Huize Terloo
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