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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.
Op bezoek komen in Huize Terloo kan natuurlijk maar het is wel belangrijk onderstaande
te maatregelen op te volgen terug te vinden in de ‘ Corona draaiboek 2de golf ‘:
Voorwaarden om op bezoek te komen:

1. Bezoek kan enkel als de Social distancing kan worden gegarandeerd. Dit vormt de beste garantie
om besmetting te voorkomen.
2. Conform de afspraken gemaakt door de nationale veiligheidsraad, kan er vanaf 14 mei bezoek van
meerdere personen ontvangen, voor zoverre deze personen tot dezelfde contactbubbel behoren.
Concreet mogen mamma, pappa, broer en zus samen op bezoek komen. Het spreekt voor zich dat
gescheiden ouders allebei recht hebben om hun kind te bezoeken. Er wordt een afweging gemaakt
samen met de minderjarige en de context.
3. Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker en de minderjarige gedurende 14 dagen voorafgaand
aan het bezoek geen symptomen vertoonden. De experts geven aan dat koorts meten aan het begin van het bezoek niet noodzakelijk is aangezien deze handeling geen garanties geeft.
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4. Bezoekers die tot de risicogroep behoren (ouderen, personen met hart- en vaatziekten, chronische
aandoeningen) worden gewezen op het risico dat ze kunnen lopen als ze op bezoek komen, maar
kunnen dat wel.
5. De bezoeker vraagt via de trajectbegeleiders op voorhand toestemming om te mogen een jongere
te bezoeken.
6. De trajectbegeleider maakt op voorhand duidelijke afspraken met de bezoekers rond tijdstip en
duur van het bezoek. Hierbij wordt rekening gehouden met wat praktisch kan georganiseerd worden.
7. Tijdens bezoekmoment mogen ook buitenshuis activiteiten gedaan worden voor zover die toegelaten zijn binnen de algemene richtlijnen van de veiligheidsraad.
8. De trajectbegeleider reserveert de bezoekersruimte.
9. De medewerker die het bezoek organiseert informeert de betrokken bezoekers dat hij de laatste
14 dagen symptoomvrij dient te zijn en de laatste 14 dagen niet positief getest werd op COVID-19
Ik zou ook extra aandacht willen vragen om de leefgroepruimtes niet te betreden en de richtlijnen te volgen :
bellen aan de voordeur en wachten tot iemand u te woord kan staan.

Alvast bedankt, enkel als we deze maatregelen volgen kunnen we bekomen 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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