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Elektromos moped
Az elektromos moped az utcai közlekedésben lassú járműnek minősülő eszköz, ezért épületen
belül csak korlátozott keretek között engedélyezett a használata. A lakószobákban kizárólag
kerekesszék használata megengedett, az elektromos mopedekkel csak az intézmény folyosóin, az
előadóteremben rendezvények alkalmával, illetve a lakók részére szolgáló közös étkezőben lehet
közlekedni. Épületen belül csak a legkisebb sebesség alkalmazása megengedett a lakótársak és a
dolgozók testi épségének megóvása mellett. Alkoholos befolyásoltság alatt az elektromos moped
használata szigorúan tilos! Az a lakó, aki a moped használatával kapcsolatos szabályokat nem
tartja be, az első alkalommal írásbeli figyelmeztetésben részesül, további szabálysértés esetén
pedig a moped használata felfüggesztésre kerül.
Az elektromos mopedek tárolása és töltése gondozási egységenként a folyosón valósul meg.

VI. Az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal
való kapcsolattartásának szabályai

A kapcsolattartás során érvényesülnie kell az egymás iránti tiszteletnek és egymás személyiségi
jogai tiszteletben tartásának.

Az intézmény ellátottja más ellátott/ellátottak által használt lakószobában csak az ott élő(k)
együttes belegyezésével tartózkodhat.

?z ellátást igénybevevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok, látogatók
,ogadására. A látogatók fogadása során figyelemmel kell lenni az intézményben élő más
személyek nyugalmára.
A társasági együttlétekre (lakótársakkal, családdal, ismerősökkel) a társalgókban, megfelelő
időjárási körülmények esetén az intézmény kertjében biztosítunk meghitt, kényelmes, a
kapcsolatok építésére, fenntartására alkalmas körülményeket.

l. Az intézményben a látogatási idő 9-től 18 óráig tart. A délutáni pihenő ideje 14-16 óra között
van.

2. A Terápiás Csoport dolgozói a családtagokkal, rokonokkal, volt munkatársakkal stb. való
kapcsolat fenntartásában segítséget nyújtanak.

3. A lakószobában csak az ágyhoz kötött betegeink látogatói tartózkodhatnak.
4. ? szobatársak nyugalma érdekében kérjük, hogy látogatóikat lehetőleg a társalgóban

Logadják.
5. A látogatási rendtől való eltérést egyéni kérelem alapján az intézményvezető engedélyezi.
6. Orvosi vizit idején, étkezési idő alatt, tisztázás alkalmával a látogatók részére a társalgÓ

helyiségek nyújtanak várakozási lehetőséget.
7. Igény és előzetes bejelentés esetén a látogatók részére az intézmény - térítés ellenében -

vendégebédet biztosít. Az igényt az élelmezési csoportvezetőnek kell jelezni az
ebédfogyasztást megelőző napig, hétvégi ebédfogyasztás esetén csütörtökig.

8. Az orvos javaslatára (pL: járvány esetén) a látogatás korlátozható, illetve szüneteltethető.
9. A látogatás rendjét szándékosan és a súlyosan megzavaró, hangoskodó látogatót az

intézményvezető, a vezető ápoló, a szolgálatot teljesítő ápoló, gondozó, illetve szükség esetén
a rendészet felszólítja a rend betartására. Ha a felszólítás eredménytelen, értesítik a
rendőrséget. Az intézményvezető kitiltással élhet az alkoholos állapotban érkező, randalírozó,
a lakók nyugalmát megzavaró látogatóval szemben.

10. A lakó írásban kérheti, hogy az általa megjelölt személyt hozzá látogatóként ne engedjék be az
intézménybe.
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