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1. Podle domluvy pravidelně navštěvuji
klienta v Domově pro seniory J. Hradec
(dále jen DS).
V případě mimořádných událostí
(covidové, chřipkové období apod.)
se aktuálně telefonicky domlouvám
s konkrétní službou daného oddělení
na možnosti osobní návštěvy.
Telefon do DS:
1. a 2. patro – 384 320 084
3. a 4. patro – 384 320 024
5. a 6. patro – 384 320 054
2. V případě, že se schůzky nemohu
zúčastnit, alespoň se telefonicky předem
omluvím.
3. V DS zapisuji své návštěvy do „Knihy
dobrovolníků“.
4. Chovám se přátelsky.
5. Nevykonávám zdravotnické,
ošetřovatelské ani pečovatelské činnosti.
6. V případě úrazu se napíši do Knihy úrazů.
Je uložena v místnosti „sesterny“
v 3. patře budovy DS.
7. Nepřijímám dary. Mohu přijmout pouze
hmotně nevýznamnou pozornost.
8. Podávám informace o schůzkách s klienty
supervizorce. Účastním se schůzek
(supervizí) týmu D-klubu. V případě
potřeby nebo dlouhodobé absence
si mohu vyžádat individuální rozhovor
se supervizorkou.
9. Dle možností se účastním dalších aktivit
D-klubu.
10. Dodržuji závazek mlčenlivosti.
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