Zorgcentrum Rosendael als organisatie, door de
medewerker/vrijwilliger én door de bewoner en/of eerste
contactpersoon.

10. Schoonmaak
Careyn verzorgt het schoonmaakonderhoud van
de algemene ruimtes en de privé ruimtes van de
bewoners. Careyn is niet verantwoordelijk voor het
schoonmaakonderhoud van de persoonlijke bezittingen
van de bewoners. Tegen betaling verzorgen wij dit
ook. Informatie hierover kunt u bij de EVV inwinnen.
We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een schone
woonomgeving, dus geef zwerfvuil geen kans!

8. Veiligheid en Nabijheid
Careyn respecteert zoveel mogelijk de bewegingsvrijheid
van de bewoners. Omwille van de veiligheid wordt er
adequaat toezicht gehouden. Dit kan op verschillende
manieren gebeuren (bijv. middels een codedeur). Op
de kamers van de bewoners is alles zo veilig mogelijk
ingericht. Op de huiskamers van Groenhoven, Queekhoven
en Soetendael is in de dag situatie een medewerker,
vrijwilliger in de nabijheid van onze bewoners.

Deze huisregels zijn tot stand gekomen in samenspraak met de Cliëntenraad
van Rosendael en gelden voor iedereen binnen de muren van Rosendael.

8.1. Deurbeleid hoofdingang
De deuren van de hoofdingang gaan tussen 07.00 uur en
19.30 uur automatisch open. Tussen 19.30 uur en 07.00 uur
zijn de deuren vanaf de buitenkant gesloten. De deuren
vanaf de binnenkant zijn open, zodat (wilsbekwame)
bewoners, medewerkers en bezoek de locatie op elke
gewenst moment kunnen verlaten.

9. Agressie en geweld

!!!

Careyn tolereert geen enkele vorm van agressie, geweld
en/of ongewenste (seksuele) intimiteiten. We spreken
elkaar aan op ongewenst en niet integer gedrag.

Careyn Rosendael
Indusdreef 5
3564 GV Utrecht
Tel: 030 - 2588788

Huisregels
Zorgcentrum Rosendael

Voor een veilige
woonomgeving

Veilig wonen in Rosendael
Careyn vindt het belangrijk dat de bewoners hun
leven kunnen leven zoals zij dat thuis gewend zijn.
Een thuis betekent dat bewoners zichzelf kunnen
zijn en voelen dat zij er toe doen. Bewoners voelen
zich veilig, hebben zoveel mogelijk de regie over hun
eigen leven en kunnen hun gewoonte in hun “nieuwe”
woonomgeving voortzetten.
Om een veilige woon-, werkomgeving te garanderen heeft iedere locatie van
Careyn huisregels opgesteld. Deze huisregels gelden voor bewoners, bezoekers,
medewerkers en vrijwilligers.

Begrip voor elkaar/respectvolle omgang
Ieder mens is anders en heeft andere wensen en gewoonten. Wij verwachten
een respectvolle omgang met andere cliënten, medewerkers of bezoekers en
dat er in alle redelijkheid, rekening wordt gehouden met ieders persoonlijke
wensen en grenzen.

1. Tijden voor slapen en rusten
Er gelden geen vaste slaap- en rusttijden. Wij verwachten
wel dat er rekening met elkaar wordt gehouden en dat de
noodzakelijke rust voor onze bewoners gerespecteerd wordt.

5. Privé-bezittingen en aansprakelijkheid
3. Maaltijden
De maaltijden vormen voor onze bewoners een belangrijk
moment op de dag. Sfeer, beleving en gezelligheid zijn van
invloed op het eetgedrag van onze bewoners.
De afdelingen hebben vaste etenstijden. Er is geen
verplichting voor bewoners om deel te nemen aan het
maaltijdmoment in de gezamenlijke ruimte. Iedere bewoner
bepaalt zelf of hij/zij op dat moment ook de maaltijd
nuttigt. De maaltijden kunnen zowel in de huiskamer(s), het
restaurant als in de kamer van de bewoner worden genuttigd.
Mocht u als bezoek ondersteuning willen bieden tijden een
maaltijdmoment, maak hierover dan afspraken met de EVV
(Eerst Verantwoordelijke Verzorgende) van de bewoner.

4. Bezoektijden
Vanwege Corona gelden er momenteel afwijkende
bezoektijden. Per bezoekmoment kan er één persoon op
bezoek komen, dit vanwege de afmeting van de leefruimte
van de bewoner. Bezoektijden per afdeling:
Amana, Goudestein en Vechtestein:
Bezoek is dagelijks mogelijk tussen 13.30 uur en 17.00 uur
en tussen 18.30 uur en 19.30 uur.
Queekhoven, Soetendael, Harteveld en Groenhoven:
Bezoek is dagelijks mogelijk tussen 13.15 uur en 16.45 uur
en tussen 18.15 uur en 19.15 uur.

2. Medicatie
Wij vragen uw medewerking om medewerkers die bezig zijn
met medicatieverstrekking niet te storen zodat we het risico
op eventuele medicijnincidenten kunnen minimaliseren.

4.1. Bezoekapp
Via de bezoekapp op de Careynsite kunt u uw bezoek
inplannen. Mocht u dit lastig vinden dan kunt u via de
receptie een afspraak inplannen via telefoonnummer:
030-2588788.

Onze locatie is openbaar toegankelijk. Dit betekent dat
iedereen toegang heeft om de locatie te betreden. We
hebben respect voor elkaars eigendommen. Eigen u geen
bezittingen toe van een ander en dus ook niet van Careyn
Rosendael. Indien u schade toebrengt aan eigendommen van
Careyn, houdt u er dan rekening mee, dat deze schade op
u verhaald wordt. Persoonlijke spullen die van waarde zijn
kunnen zoekraken, we adviseren u geen waardevolle spullen
in uw kamer te bewaren.

6. Roken, alcohol en drugs
Roken is toegestaan in de daarvoor bestemde ruimte(s) op/
bij de locatie en (zo nodig) onder toezicht. Het toezicht kan
bestaan uit een bezoeker die erbij is of een zorgmedewerker/
vrijwilliger. Op de kamer van de bewoner mag niet worden
gerookt in verband met de (brand)veiligheid. Alcoholgebruik
is toegestaan voor zover het de orde op de afdeling niet
verstoort. Drugs (het in bezit hebben en/of het nuttigen
ervan) is niet toegestaan op de locatie.

7. Privacy
Careyn hecht waarde aan de privacy van bewoners,
vrijwilligers en medewerkers. Careyn hanteert een privacy
beleid. Uit veiligheid hangen er op diverse openbare
plekken in het gebouw camera’s. We gaan zorgvuldig om
met het gebruik van de camera’s. Beelden worden voor een
vastgestelde wettelijke termijn bewaard en alleen bekeken
indien nodig.
In het kader van de privacy van onze bewoners,
medewerkers en vrijwilligers is het maken van foto’s,
(film)opnames en plaatsen op social media daarom
niet toegestaan, tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijke
toestemming voor gegeven is.
Deze toestemming moet gegeven worden door: door

