Domáci poriadok „JESEŇ ŽIVOTA“, ZSS, LEVICE /zrozumiteľná forma/
Rozsah a dĺžka pobytu
Uzatvoríme s Vami Zmluvu o poskytovaní soc. služby, v ktorej bude
uvedené na akú dobu sa služba bude poskytovať, koľko budete platiť,
aké máte práva a povinnosti, aké sú podmienky ukončenia zmluvy,
aké informácie budeme o Vás spracovávať.
Ubytovanie
Po príchode do zariadenia Vás ubytujeme v jednej z našich izieb.
Personál Vám pomôže s uložením osobných vecí. Izbu si môžete
vyzdobiť osobnými predmetmi (dekoračné predmety, fotografie,..)

Pranie
Ponúkame možnosť prania Vášho osobného oblečenia. Personál
minimálne 1x týždenne prevezme Vaše znečistené oblečenie
a odovzdá ho do práčovne. Je vhodné, aby ste mali oblečenie
označené. (napr.vyšité alebo napísané prvé tri písmená priezviska).
Spotrebiče
Môžete si priniesť rádio, TV, mobil, rýchlovarnú kanvicu, prípadne
iné spotrebiče. Ich prinesenie je potrebné nahlásiť soc.
pracovníčkam.
Lieky
Lieky, ktoré užívate, môžete odovzdať dennej sestre, ak chcete, aby
sme Vám ich dávkovali my. Prípadne si môžete lieky nechať aj
u seba, ak ich budete užívať samostatne.
Lekárska starostlivosť
Všeobecná lekárka prichádza do zariadenia 1x týždenne. Môžete s
ňou uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo
si môžete ponechať svojho doterajšieho lekára. V takom prípade si
bude zabezpečovať lieky a prevozy na vyšetrenia Vy sami, prípadne
s pomocou vašich blízkych.
Strava
Zariadenie ponúka celodenné stravovanie. Poskytujeme racionálnu,
diabetickú a žlčníkovú stravu. Strava sa podáva 5x denne,
u diabetikov sa podáva aj II. večera.

Upratovanie
Každý deň Vám budeme upratovať a vynášať smeti. Privítame aj
vašu iniciatívu pri upratovaní osobných priestorov alebo areálu
zariadenia.

Návštevy
Návštevy môžete prijímať počas celého dňa. Je vhodné, aby sa
návšteva pri príchode a odchode zapísala do Knihy návštev na
vrátnici. Návštevy môžete prijímať na izbe / po dohode s vaším
spolubývajúcim/, vo vestibule zariadenia, v spoločenských
miestnostiach alebo v parku.

Cennosti
Zariadenie nezodpovedá za veci, cennosti, vkladné knižky a
peňažnú hotovosť, ktoré máte u seba. Ak máte záujem uložiť vaše
cennosti do úschovy, prevezmeme ich od Vás na základe zmluvy
o úschove.
Odchod zo zariadenia
Odchod zo zariadenia je vhodné hlásiť personálu.

Nočný kľud
V čase od 22:00 do 6:00 hod.sa odporúča nerušiť ostatných
spolubývajúcich zvýšeným hlukom, alebo iným rušivým konaním.

Pošta
Pošta je doručovaná do zariadenia denne. Môžete si objednať aj
dennú tlač, ktorú si hradíte z vlastných prostriedkov. Všetku poštu
Vám odovzdáme neotvorenú, doporučené zásielky odovzdáme na
protipodpis.
Fajčenie
V zariadení je možné fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom len
na miestach na to určených.
Omamné látky
V zariadení nie je vhodné zhromažďovať, predávať alkoholické
nápoje, či iné omamné látky. Neprimerané správanie spôsobené
nadmernou konzumácie alkoholu, iných látok môže byť považované
za narušenie dobrých mravov.
•
•
•

Za porušenie domáceho poriadku sa považuje:
slovné, telesné napádanie spolubývajúcich a personálu
distribúcia alkoholu a iných omamných látok, agresívne
správanie
narúšanie dobrých mravov
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