
REGULAMIN ODWIEDZIN
CPOS "Elżbietanki" w Lesznie

1. Odwiedziny w CPOS „Elżbietanki“ odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8-16, w soboty od 14-16.

2. Osoby odwiedzające są zobowiązane dzień wcześniej telefonicznie ustalić termin wizyty.
            Zapisy na odwiedziny proszę zgłaszać w godzinach od 7-15 pod numerem telefonu 
            607479180  – Ewelina Witkowska lub 604487393 – CPOS.

3. Odwiedziny Mieszkańców odbywają się na dużej sali na parterze a w pokojach dla osób 
leżących. Czas odwiedzin max. 40 minut i 2 osoby do jednego Mieszkańca.

4. Odwiedziny Mieszkańców nie mogą naruszać praw innych Mieszkańców,
            w szczególności prawa do poszanowania intymności oraz ciszy i spokoju.

5. Dyrektor CPOS „Elżbietanki“ może ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny w sytuacji 
zagrożenia epidemicznego, o czym Mieszkańcy i ich rodziny zostaną powiadomieni 
wcześniej. Ogłoszenie będzie wywieszone przy wejściu do domu i zamieszczone na naszej 
stronie FB.

6.  Na życzenie Mieszkańca prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w 
stosunku do osób przez niego wskazanych.

7. Mieszkaniec  CPOS „Elżbietanki“za zgodą Dyrektora może być urlopowany. 
W tym czasie CPOS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo, a osoby, 
które biorą odpowiedzialność za Mieszkańca w tym czasie są zobowiązane do zapewnienia 
bezpieczeństwa oraz opieki.

8. Zakazuje się odwiedzin osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków 
odurzających, których wygląd i zachowanie wskazuje na spożycie wymienionych środków.

9. Osoby odwiedzające są obowiązane:
            - zapoznać się z niniejszym regulaminem i go przestrzegać,
            - szanować mienie CPOS "Elżbietanki",
            - odnosić się z szacunkiem do innych Mieszkańców,
            - odnosić się z szacunkiem do personelu, nie zakłócać  pracy personelu,
            -  zachować czystość w pomieszczeniach oraz na zewnątrz budynku, 
            - podporządkować się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu CPOS.

10. Osobom odwiedzającym zabrania się:
            - przebywania na piętrach i w pokojach Mieszkańców bez zgody presonelu,
            - wychodzenia z Mieszkańcem poza teren placówki bez zgody Dyrektora CPOS,
            - przynoszenia i przekazywania Mieszkańcom leków bez zgody i wiedzy personelu CPOS
            - dostarczania Mieszkańcom artykułów spożywczych, które na opakowaniu nie posiadają  
              terminu przydatności do spożycia bez konsultacji z personelem CPOS,
            - dostarczania Mieszkańcom alkoholu, tytoniu, środków odurzających i ich
              spożywania,
            - zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne,

11.  Na terenie CAŁEGO OBIEKTU obowiązuje zakaz palenia.

12.  Osoby odwiedzające, które nie stosują się do postanowień niniejszego Regulaminu lub 
wskazówek personelu, mogą zostać wydalone z placówki oraz pozbawione możliwości 
odwiedzin Mieszkańca.

13. W szczególnych okolicznościach dopuszcza się odstępstwa od powyższych zasad za zgodą 
Dyrektora CPOS "Elżbietanki".
                                             

                                                        Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.11.2022 roku.                 


