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DOMÁCÍ ŘÁD
Alternativní forma
pro Domov důchodců sv. Zdislavy
Červená Voda
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Čl. 1 – Obecná ustanovení
Domácí řád Domova důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě upravuje základní
pravidla vzájemného soužití obyvatel domova /dále jen „Domov“/ a je závazný
pro všechny obyvatele, zaměstnance a návštěvy v Domově.
Domácí řád respektuje základní lidská práva obyvatelů, jejich nároky
vyplývající z dalších platných obecně závazných právních norem a pravidla
občanského soužití.
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Čl. 2 - Ubytování
Ubytování Vám poskytneme podle domluvy před Vaším nástupem do našeho
Domova.
Poskytujeme ubytování v jedno, dvou a třílůžkových pokojích. Pokoje jsou
vybaveny nábytkem, který je majetkem
domova.

Po domluvě si můžete pokoj dovybavit vlastním nábytkem, obrazy a květinami
s ohledem na prostorové možnosti pokoje.

Osobní prádlo Vám bude po domluvě vypráno, označeno zaměstnanci domova
na diskrétním místě a uloženo do skříně. Skříně jsou
uzamykatelné.
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Čl. 3 – Úschova cenných a jiných věcí
Cennosti a vkladní knížky si můžete uschovat v trezoru domova.

Čl. 4 - Stravování
Stravu Vám zajistí personál Domovské kuchyně.
Jíst můžete v hlavní jídelně, případně v malých jídelnách na oddělení.

Tekutiny (čaj) jsou k dispozici po celý den na každém oddělení.
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V případě potřeby Vám s jídlem pomůžou pracovníci jídelny nebo ošetřující
personál.

Čl. 5 – Ošetřovatelská a zdravotní péče
V Domově pracují sestřičky, které Vás ošetří, pokud se zraníte. Můžete je
přivolat signalizačním zařízením na pokoji. Lékař ordinuje 2x týdně.

V Domově máme pěknou tělocvičnu a vodoléčbu, kde se o Vás postará
rehabilitační pracovnice
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Čl. 6 – Kulturní a společenský život
Zařizujeme různá vystoupení – koncerty, přednášky, setkání s dětmi. Všední den
trávíme při setkáváních, kdy malujeme, povídáme si, cvičíme, hrajeme karty,
atd.

Také máme pěknou kapli, kde se pravidelně koná Mše.

Čl. 7 – Doba nočního klidu
Doba nočního klidu je stanovena následovně:
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od 22.00 do 06.00 hod.

Čl. 8 – Hygiena
V Domově dbáme na osobní hygienu. V případě potřeby Vám při koupání
pomůže ošetřující personál.

Zajistíme Vám také služby pedikérky, holičky nebo kadeřnice.

Kouření je v prostorách domova přísně zakázáno! Povoleno je pouze na
místech k tomu určených.
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Kouření je povoleno ve vyhrazených prostorách.

Čl. 9 – Vycházky
Na vycházky můžete vyjít do pěkného parku v areálu Domova, nebo do vesnice.
Doporučujeme vycházku oznámit ošetřujícímu personálu.

Pokud budete chtít, při procházce Vás rádi doprovodíme.
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Čl. 10 – Přechodný pobyt mimo Domov
Můžete odjet na návštěvu rodiny, ale je důležité odjezd oznámit předem,
abychom Vám odhlásili jídlo a připravili léky.

Čl. 11 – Návštěvy
Návštěvy jsou doporučeny denně od 8:00 hod. do 17:00 hod.

až

Můžete se setkat ve Vašem pokoji nebo ve společenských místnostech. Prosíme
návštěvy, aby svůj příchod oznámily personálu na oddělení.
Na návštěvu může přijít i pejsek.
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Čl. 12 - Stížnosti
Když se Vám nebude něco líbit, nebo se nám budete chtít s něčím svěřit, můžete
to říci osobně personálu Domova, nebo písemně do schránky důvěry.

Čl. 13 – Poštovní zásilky
Doručenou poštu – dopisy, balíky, finance od pošty přebere a Vám donese paní
účetní.

Dopisy můžete odesílat přímo z Domova.
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Čl. 14 - Odpovědnost obyvatel za způsobenou škodu a za svěřené věci
Věci, které patří Domovu, nesmíte úmyslně poškodit, ani je někomu darovat.
Nesmíte mít v Domově živá zvířata.

NE!!!

V Domově je zákaz manipulace s ohněm.

Čl. 15 - Opatření při porušování Domácího řádu
Pokud budete úmyslě hrubě porušovat Domácí řád, může Vám být ukončen
pobyt v našem Domově.

Čl. 16 – Závěrečná ustanovení
Tento Domácí řád nabývá účinnosti dne 1. 6. 2016.
S Domácím řádem jsou seznámeni všichni obyvatelé a zaměstnanci Domova.
Domácí řád je volně přístupný na všech odděleních Domova.
V Červené Vodě dne 25. 4. 2016
Kuběnka Josef
ředitel
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