Patiënteninformatie

Gedragsregels
Ons motto is ‘zorg goed voor elkaar’. We willen de zorg voor onze patiënten goed voor elkaar hebben en ook
goed voor elkaar zorgen. We vinden het belangrijk dat we binnen ons ziekenhuis op een respectvolle en
vriendelijke manier met elkaar omgaan, om uw verblijf of bezoek aan ons ziekenhuis zo veilig en aangenaam
mogelijk te maken. We hebben daarvoor een aantal regels en omgangsvormen:
1. Ieder mens is uniek. We gaan respectvol met elkaar om.
2. Komt u op bezoek? Houd rekening met maximaal twee bezoekers per patiënt, dan is er zo min mogelijk
overlast voor (andere) patiënten en bezoekers.
3. Respecteer de privacy van (mede)patiënten, onze medewerkers en bezoekers. Maak en plaats geen foto's
online zonder toestemming van alle betrokkenen.
4. Fysiek en verbaal geweld is binnen het BovenIJ ziekenhuis niet toegestaan.
5. Er mag in het ziekenhuis niet gerookt worden en buiten alleen op de daarvoor aangewezen plaatsen.
6. Huisdieren mogen niet mee naar binnen, met uitzondering van de (herkenbare) hulphond.
7. Alcohol, drugs, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen zijn ten strengste verboden.
8. Discriminatie en/of seksuele intimidatie is binnen het BovenIJ ziekenhuis niet toegestaan.
9. Het vernielen van eigendommen van het BovenIJ ziekenhuis, van medewerkers en/of van
patiënten/bezoeker(s) is niet toegestaan.
10. In het BovenIJ ziekenhuis wordt diefstal in geen enkel geval getolereerd.
11. Een patiënt en/of bezoeker die zich onaangepast gedraagt kan de toegang tot het BovenIJ ziekenhuis
worden geweigerd, mits zijn medische toestand dat toelaat.
12. Bij aanwezigheid zonder geldige reden, verzoeken wij u het gebouw te verlaten. Op deze manier houden
we overzicht en kunnen we veilig werken.
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Bij het niet nakomen van één van deze regels kunt u worden aangesproken door de beveiliging, een
schriftelijke waarschuwing krijgen, of in het uiterste geval de toegang tot het ziekenhuis worden ontzegd.
In geval van strafbare feiten doen wij altijd aangifte bij de politie.
We zijn samen verantwoordelijk voor een veilige omgeving. Helpt u ons mee?
Samen hebben we de zorg goed voor elkaar.
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