REGULAMIN POBYTU
§1
1.Regulamin pobytu mieszkańców Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego „Pałac Batowo”, zwany
dalej Domem określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Dom oraz podstawowe
prawa i obowiązki mieszkańców w tym Domu.
2.Mieszkańcy Domu tworzą wspólnotę rodzinną, w której obowiązuje wzajemny szacunek,
poważanie i troska o wspólne sprawy mieszkańców.
3.Wszyscy mieszkańcy-bez względu na wiek, status społeczny i wysokość ponoszonych opłat za
pobyt są równi i mają jednakowe prawa i obowiązki wynikające z tego regulaminu.
4.Realizując swoje prawa, mieszkaniec nie może naruszać praw innych mieszkańców.
§2
1.Dom jest przeznaczony dla osób w różnym wieku.
2.Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie dostępności miejsca oraz braku przeciwwskazań
do przyjęcia.
3.Pobyt w Domu jest odpłatny, wysokość i tryb regulowania odpłatności ustalają odrębne przepisy.
4.Domem kieruje i reprezentuje go Dyrektor odpowiedzialny za jego prawidłowe funkcjonowanie.
5.Dyrektor Domu wpływa na kształtowanie właściwej atmosfery w Domu, która uzależniona jest w
dużej mierze od wzajemnych, prawidłowych stosunków personelu i mieszkańców Domu.
6.W ramach obowiązujących przepisów Dyrektor Domu może wydawać przepisy wewnętrzne, w
tym regulować bardziej szczegółowo zakresy praw i obowiązków oraz zasady funkcjonowania
mieszkańców na terenie Domu, obejmujące zasady zgodnego i niekonfliktowego współżycia w
określonych sytuacjach.
§3
1.Dom zapewnia swoim mieszkańcom, całodobową opiekę oraz zaspokojenie ich niezbędnych
potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu.
2.Organizacja, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności
wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich
fizycznej i psychicznej sprawności.

§4

1.Nowo przybyli mieszkańcy przyjmowani są do pokoi na wolne miejsca.
2.O przydziale mieszkańca do pokoju decyduje Dyrektor Domu wraz z personelem.
3.Decyzją Dyrektora Domu mieszkaniec może być przeniesiony do innego pokoju na prośbę
mieszkańca oraz na prośbę pracowników ze względów pielęgnacyjnych, organizacyjnych,
terapeutycznych lub ze względów bezpieczeństwa.
4.O zmianie o której mowa w ust. 3 informowany jest niezwłocznie mieszkaniec i jego rodzina
5.Dom zapewnia każdemu mieszkańcowi zamieszkanie w pokoju 1,2,3 lub 4 - osobowym
wyposażonym w meble, sprzęt codziennego użytku, pościel i inne wyposażenie niezbędne do życia
w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków domowych.
6.Mieszkaniec może wyposażyć swój pokój we własne meble i przedmioty, za zgodą Dyrektora, z
pokoju, nie spowoduje nadmiernego zagęszczenia powierzchni mieszkalnych oraz nie wpłynie na
pogorszenie warunków porządkowych, sanitarnych, a w szczególności ochrony ppoż.
7.Dla zabezpieczenia dostępu do pokoju i znajdujących się tam rzeczy, mieszkaniec pokoju może
otrzymać klucz do pokoju i zamykać go, decyzja o przekazaniu klucza mieszkańcowi uzależniona
jest od stanu psychofizycznego pensjonariusza przyjmując do wiadomości, że:
- klucz zapasowy znajdujący się w gablocie może być użyty w sytuacjach wymagających
udzielenia pomocy mieszkańcowi i zagrożenia życia, zdrowia oraz mienia.
§5
1.Mieszkaniec Domu posiada własną odzież, a w przypadku jej braku rodzina ma obowiązek
przywiezienia jej w jak najszybszym czasie do ośrodka.
2. Przywiezienie ubrań/rzeczy cennych/pieniędzy dla podopiecznych należy zgłosić niezwłocznie
personelowi ośrodka.
3. Personel nie odpowiada za zniszczenie/zgubienie przez mieszkańca rzeczy cennych
pozostawionych przy podopiecznym.
4. Jeżeli podopieczny posiada protezy zębowe/ aparat słuchowy należy to zgłosić przy przyjęciu do
ośrodka.
5. Należy również bezwzględnie zgłosić personelowi uzupełnienie zapasu pieluch jednorazowych,
jeżeli takowe zostaną przywiezione.
§6
1.Dom zapewnia każdemu mieszkańcowi całodzienne wyżywienie składające się z 5 posiłków :
śniadania, II śniadania, obiadu, podwieczorku i kolacji.
2.Mieszkaniec ma możliwość wyboru potraw z uwzględnieniem diety indywidualnej oraz zasad
wyznawanej religii (w granicach realnych możliwości) zgłaszając swoje życzenia do planowanych
jadłospisów.

3.Miejscem wydawania i spożywania posiłku jest jadalnia. Posiłki wydawane są w godzinach:
1)Śniadanie od 09.00-10.00
2)II Śniadanie od 11.00–11.30
3)Obiad od 13.00-14.00
4)Podwieczorek od 16.00–17.00
5)Kolacja od 17.30-18.00
4.W razie choroby lub niedyspozycji mieszkaniec może otrzymać i spożyć posiłek w swoim pokoju,
a w przypadku niesamodzielnego spożycia jest karmiony przez personel.
5.W Domu zawsze są dostępne między posiłkami napoje i jedzenie (np. herbata, pieczywo, masło,
dżem itp.).
6. Odwiedzający mogą podawać jedzenie (karmić) osobie odwiedzanej wyłącznie za zgodą
personelu. Ze względów zdrowotnych prosi się o nie podawanie pokarmu innym pensjonariuszom.
§7
1.Dom zapewnia mieszkańcom:
1). pranie i prasowanie bielizny osobistej, odzieży, bielizny pościelowej i ręczników
2).podstawowych fryzjerskich i kosmetycznych tj. mycie głowy, czesanie, strzyżenie, obcinanie
paznokci (farbowanie włosów oraz zabiegi podologiczne – z własnych środków).
3).utrzymanie pokoi mieszkalnych w czystości
4).pomoc w podstawowych czynnościach życiowych wszystkim mieszkańcom (np. karmienie,
ubieranie, mycie, kąpanie, strzyżenie, czesanie itp.), którzy nie mogą samodzielnie wykonywać
tych czynności lub wynikają one z planu dnia mieszkańca.
5).odpowiedni sprzęt ortopedyczny do użytku własnego w zależności od rodzaju schorzenia i
swojej sprawności bądź w przypadku jego braku wypisanie wniosku przez lekarza na potrzebny
sprzęt.
§8
1.Mieszkaniec ma prawo do korzystania z przysługujących mu świadczeń zdrowotnych – ma
zapewniony kontakt:
1). z lekarzem rodzinnym,
2). z lekarzem specjalistą - po skierowaniu do niego przez lekarza rodzinnego,
3). ma zapewnioną pomoc pielęgniarską w zakresie: zażywania przepisanych lub zleconych przez
lekarza leków i środków farmaceutycznych, łącznie z ich podawaniem, (zgodnie z procedurą) wykonywania przez pielęgniarkę bądź opiekunkę przepisanych zabiegów pielęgniarskomedycznych i wszelkiej innej opieki dostosowanej do stanu zdrowia.

Dom umożliwia rodzinie i opiekunom Mieszkańca uczestniczenie w opiece i pielęgnacji
Mieszkańca, pod warunkiem realizowania jej w ścisłej współpracy z pracownikami Domu i w
sposób niedezorganizujący pracy tych pracowników lub naruszający lub zmieniający zalecenia
medyczne lekarzy.
§9
Dom zapewnia podnoszenie sprawności ruchowej mieszkańcom w ramach posiadanych możliwości
zapewniając dostęp do fizjoterapii lub gimnastyki usprawniającej lub podtrzymującej kondycję
(stosownie do diagnozy i wskazań kierownika fizjoterapii).
§ 10
1.Dom zapewnia możliwość kontaktu z kapłanem oraz do uczestnictwa w obrzędach religijnych
praktykowanych na terenie Domu.
2.Mieszkaniec Domu ma prawo do własnego poglądu i stosunku do religii, do tolerancji religijnej
obejmującej również bezwyznaniowość, do praktykowania lub niepraktykowania swojej religii.
§ 11
1.Mieszkaniec Domu bądź rodzina w dniu przyjęcia, powinni przekazać - rzeczy wartościowe,
pieniądze, dowód osobisty za pokwitowaniem do depozytu Domu.
2.Dom nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, których mieszkaniec/rodzina nie
złożyła do depozytu Domu.
§ 12
1.Mieszkaniec nie ma prawa swobodnego poruszania się poza Domem, za wyjątkiem osób, które
wykazują się brakiem przeciwwskazań zdrowotnych oraz dobrym stanem psychofizycznym, za
zgodą Dyrektora.
2.W czasie przebywania mieszkańca poza Domem, Dyrektor Domu nie ponosi za niego
odpowiedzialności.
§ 13
1.Mieszkaniec Domu samodzielnie zarządza własnymi sprawami finansowymi.
2. Ze względów zdrowotnych zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych na terenie
całego Domu.

§ 14
1. Odwiedziny mieszkańców odbywać się mogą codziennie w godzinach 9.00 do 19.00.
2. Osoba odwiedzająca podaje kogo z mieszkańców odwiedza.
3.Osoby odwiedzające, których zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu lub środków
odurzających nie mają prawa wstępu do Domu.
4. Osoby odwiedzające mieszkańców zobowiązane są przestrzegać przepisów obowiązujących na
terenie Domu oraz stosować się do poleceń Dyrektora oraz osób przez niego upoważnionych.

NAKAZY I ZAKAZY OBOWIĄZUJĄCE MIESZKAŃCÓW
1. W Domu obowiązuje ścisła dyscyplina dotycząca używania otwartego ognia.
2. Zabrania się używania zapałek, zapalniczek i palenia tytoniu w miejscach niedozwolonych.
3. Palenie odbywa się tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach.
4. Absolutnie niedopuszczalne jest palenie w pokojach mieszkalnych.
5. W Domu obowiązuje zakaz używania wulgarnych słów przez mieszkańców w stosunku do siebie
wzajemnie jak też wobec personelu.
6. Zakazane jest używanie jakichkolwiek form przemocy przez mieszkańców wzajemnie do siebie
(bicie, szarpanie za odzież i włosy itp.)
7. Zakazane jest namawianie oraz nakłanianie do zachowań niezgodnych z dobrem innych
mieszkańców i swoim.
8. Zakazane jest niszczenie wyposażenia Domu oraz indywidualnych rzeczy mieszkańców.
9. W Domu obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 6.30. Zakazane jest wykonywanie o
tej porze wszelkich czynności mogących zakłócić odpoczynek innych mieszkańców.

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA DOMU
Mieszkańcy mają obowiązek takiego zachowania się, aby nie kolidowało z założeniami
statutowymi Domu.
1. Mieszkańcy mają obowiązek odnoszenia się do siebie z szacunkiem i po koleżeńsku.

2. Mieszkańcy mają obowiązek zachowywać się kulturalnie i spokojnie wobec współmieszkańców i
pracowników.
3. Mieszkańcy mają obowiązek dbać o wyposażenie pokoi, oraz wyposażenie pracowni i sprzętu
terapeutycznego i rehabilitacyjnego.
4. Powinnością mieszkańca jest dbać o czystość własnego miejsca zamieszkania.
5. Mieszkańcy opuszczający budynek, a posiadający prawo wyjścia mają obowiązek informowania
każdorazowo personel o wyjściu z Domu. Pozostali mieszkańcy wychodzą z budynku tylko pod
opieką pracowników Domu.
7. Mieszkańcy mają obowiązek stosować się do regulaminu oraz wskazań i próśb wydawanych
przez personel, jeśli nie przekraczają one możliwości podopiecznego, a także kompetencji
pracownika.
8.Mieszkaniec ma obowiązek współpracy z personelem Domu w zakresie wykonywania zaleceń
lekarskich, pielęgniarskich, fizjoterapeutycznych oraz dbania o higienę osobistą.
9.Mieszkaniec Domu w razie potrzeby obowiązany jest poddać się badaniom lekarskim doraźnym
na obecność chorób zakaźnych.
10.W miarę możliwości i potrzeb mieszkaniec aktywnie uczestniczy w realizacji indywidualnego
planu rehabilitacyjnego, pamiętając o tym, że własna aktywność i ruch najlepiej pomagają w
utrzymaniu zdrowia.
11.Mieszkańcy mają obowiązek stosować się do niniejszego regulaminu.

