Huisregels FPA de Mare
Binnen FPA de Mare, een afdeling van de
instelling GGZ WNB, gelden enkele
regels voor een goede gang van zaken op
de afdeling. In het individuele
behandelingsplan kan van deze regels
worden afgeweken; deze
behandelafspraken hebben voorrang op
de regels die binnen deze afdeling
gelden. De huisregels, die zijn afgeleid
van de instellingsregels, zijn opgesteld
om het verblijf op deze afdeling voor
iedereen zo prettig mogelijk te maken.
Daarom wordt van een ieder verlangd
dat men op een respectvolle wijze met
elkaar omgaat. Dit houdt onder meer in
dat lichamelijk geweld en ongewenste
intimiteiten niet getolereerd worden.
Voorts gaan wij ervan uit dat een ieder
zijn of haar persoonlijke verzorging in
acht neemt en zich volgens de algemeen
maatschappelijk aanvaarde normen
gedraagt.

Indien u vragen heeft met betrekking tot
de huisregels of andere aspecten van uw
verblijf op deze afdeling, zijn onze
medewerkers altijd bereid u te woord te
staan.
Bezoektijden
U kunt na akkoord op uw verzoekje
bezoek ontvangen op zaterdag of zondag
tussen 13.00 uur en 17.00 uur, maximaal
1 uur. U kunt hiervoor gebruik maken
van de gesprekskamer of uw bezoek
buiten de afdeling op het terrein
ontvangen. Het ontvangen van bezoek
buiten de afdeling is mogelijk voor zover
de beslissingen omtrent uw
bewegingsvrijheid dat toelaten.
Telefoneren
U bent telefonisch bereikbaar op de
cliëntentelefoon van de afdeling.
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Post
Persoonlijke post wordt op de afdeling
afgeleverd. Voor verzending van post
kan gebruik gemaakt worden van de
brievenbus op het terrein.
Roken
Roken is uitsluitend toegestaan op de
patio. In verband met brandgevaar is het
niet toegestaan te roken op de
slaapkamers of elders op de afdeling.
Gevaarlijke voorwerpen
Het is niet toegestaan om voorwerpen in
uw bezit te hebben die een gevaar voor
u of voor de goede gang van zaken op de
afdeling kunnen opleveren. Dergelijke
voorwerpen worden door ons in beslag
genomen. De eigenaar ontvangt een
reçu en kan het voorwerp bij ontslag
terugkrijgen. Indien sprake is van
wettelijk verboden voorwerpen, worden
deze aan de politie overhandigd zonder
de naam van de eigenaar te noemen.
Brandbeveiliging
In verband met brandgevaar is open
vuur verboden.
Therapietijden
U krijgt een weekprogramma waarop
staat op wanneer u bij welke therapie of
welk groepsmoment wordt verwacht.

Etenstijden
Maaltijden worden in gezamenlijkheid
met de gehele groep genuttigd. Het
avondeten wordt door de cliënten
bereid. Het ontbijt is van 08.00 uur tot
08.15 uur op maandag t/m vrijdag. Het
middageten is van 12.00 uur tot 12.15
uur. Het avondeten is tussen 17.00 uur
en 18.00 uur (zie uw weekprogramma)
en duurt minstens 15 minuten. Er staan
verplichte koffie/thee-momenten op uw
weekprogramma.
Medicijngebruik
Eventueel voorgeschreven medicijnen
worden u door een verpleegkundige
overhandigd. Het zelf beheren van
medicatie is alleen mogelijk na afspraken
tussen u en uw arts.
Schoonmaken
De medewerkers van HAGO zorgen voor
het schoonhouden van de
gemeenschappelijke ruimtes zoals
huiskamer, sanitair, keuken en gangen.
Zelf draagt u zorg voor het opruimen en
verzorgen van uw eigen kamer. U wordt
verzocht per afdeling lichte
huishoudelijke werkzaamheden
gezamenlijk te verrichten, zoals tafel
dekken en afruimen, huiskamer
opruimen en vloeren dweilen.
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