HUSORDEN
25. april 2017

Vi ønsker et godt samarbejde med borgere og deres familier og
nedenstående angiver de retningslinjer der er aftalt for borgere i
plejeboliger og borgere på midlertidigt ophold på Hegnsgården.
Det skaber tryghed og tilfredshed blandt borgerne og deres gæster,
hvis vi alle tager hensyn til hinanden.
Besøgstid
Der er ikke fast besøgstid og dine gæster er altid velkomne på
Hegnsgården.
Vi opfordrer dog til, at man orienterer sig om, hvornår der er aktiviteter,
spisetider m.m., og ikke kommer på de tidspunkter.
Vi beder om at gæster forlader Hegnsgården kl. 22.00, således at vi
kan sikre ro mellem kl. 22 og kl. 08.
Hvis der er behov for individuelle hensyn skal det aftales med
afdelingsleder eller centerleder.
Ved besøgendes ophold i fællesarealer og ved kontakt til andre
beboere, sætter vi pris på en positiv kommunikation om nærværende
emner, som optager og interesserer de beboere som har ophold i
fællesarealer.
De besøgende bør understøtte en god stemning og medvirke til at
skabe et givende miljø som skaber trivsel for de beboere, som opholder
sig i fællesarealerne.
Levende lys
Af hensyn til brandfare vil vi bede om, at der ikke brænder levende lys i
din bolig.
Rygning
Alle indendørs fællesarealer er røgfri.
Der må ryges på vores udendørs fællearealer.
Rygning er tilladt i plejeboligerne. Da der er stor risiko for brandfare,
hvis man taber en glød i sengen, beder vi om at der ikke ryges her.
Af hensyn til personalets arbejdsmiljø skal der altid luftes grundigt ud
efter man har røget, så personalet kan yde den hjælp der er behov for
uden at indånde sundhedsskadeligt røg.
Husdyr
Man må gerne have husdyr i plejeboligerne, hvis man selv kan passe
sit husdyr og det ikke er til gene for andre borgere.
Ligeledes må der gerne komme husdyr på besøg, de skal altid være i
snor.
Ovenstående er med forbehold, hvis der skulle være borgere eller
personale med allergi.
Foto
Man skal tage hensyn til de øvrige borgere og gæster, hvis man ønsker
at tage billeder på Hegnsgårdens fællesarealer.
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