Huisregels Nederlands Astmacentrum Davos
Om het verblijf en werken voor iedereen in het Nederlands Astmacentrum Davos zo aangenaam
mogelijk te laten zijn, hebben wij een aantal afspraken gemaakt.

In het Astmacentrum…
•
•
•
•
•

staan uw en onze veiligheid voorop; volgt u daarom adviezen en aanwijzingen van het
personeel op, dit geldt ook zeker in het geval van buitenactiviteiten
is alcohol -gebruik of –bezit niet toegestaan, ditzelfde geldt voor drugs en rookwaren, ook
elektronische sigaretten zijn niet toegestaan
verwachten wij dat het rustig is ‘s avonds en ‘s nachts en dat er geen overlast wordt
veroorzaakt voor medepatiënten
zijn producten die noten of pinda’s bevatten niet toegestaan
dient men geurende lichaamsverzorgende producten tot een minimum te beperken vanwege
overgevoeligheid van onze patiënten

Vragen wij u…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uw bezoek te informeren over de geldende afspraken omtrent bezoekersregels op de afdeling
uw mobiele telefoons in de openbare ruimtes en het restaurant beperkt te gebruiken, om uw
medepatiënten hiermee niet te storen en in het belang van ieders privacy
uw mobiele telefoon uit te zetten tijdens behandelcontacten. Indien er een reden is de telefoon
toch te gebruiken, dient dit vooraf met de betreffende therapeut te worden besproken
geen film-, foto-, of geluidsopnamen te maken van medepatiënten en personeelsleden zonder
voorafgaande toestemming
niet ongevraagd privacy gevoelige foto-, film -, tekst materiaal te verspreiden via social media
de algemene ruimtes en uw kamer opgeruimd te houden
op uw kamer uitsluitend de magneetborden te gebruiken voor het ophangen van decoraties
in het geval van buitenactiviteiten, dit goed voorbereid te doen en vooraf de verpleging op de
hoogte te stellen
uw rooster met behandelafspraken te volgen. Een behandelafspraak afzeggen kan alleen
persoonlijk, bij de betreffende therapeut.
om uw medewerking, zodat wij u zo goed mogelijk kunnen helpen

Uiteraard kunt u…
•
•

vragen stellen als iets niet duidelijk is of als u twijfelt
ongewenste situaties met ons bespreken

En geldt dat….
•
•
•

hier respectvol met elkaar en elkaars bezittingen wordt omgegaan
de privacy van medepatiënten en personeel gerespecteerd wordt
verbale agressie, fysiek geweld of ongewenste intimiteiten naar medepatiënten of
medewerkers niet getolereerd wordt en dit kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de
behandeling

