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Om het verblijf in de gebouwen en op het terrein van Altrecht
prettig en veilig te laten verlopen, heeft Altrecht huisregels.
Ze gelden voor patiënten, medewerkers en bezoekers. In het
behandelplan kunnen - in het kader van de behandeling - nadere
individuele afspraken worden gemaakt; deze hebben voorrang op
de huisregels. Verder kan alleen met toestemming van de raad van
bestuur van Altrecht van de huisregels worden afgeweken.

Respectvolle omgang
Altrecht hecht veel waarde aan een respectvolle omgang, daarom staan we
lichamelijk en verbaal geweld en ongewenste intimiteiten niet toe. Ook mag u geen
voorwerpen bij u hebben die een gevaar (kunnen) opleveren voor uzelf en anderen of
die een gevaar voor de goede gang van zaken in de instellingen kunnen opleveren.
Het is niet toegestaan schade toe te brengen aan eigendommen van de instellingen
of anderen.

Privacy
Om de privacy van iedereen die in onze instelling verblijft of werkt te beschermen,
mogen in de gebouwen en op het terrein geen geluids- of beeldopnames worden
gemaakt, tenzij met toestemming van betrokkenen. Patiënten hebben het recht
om voor persoonlijk gebruik geluidsopnames te maken van het gesprek met
hun behandelaar. Delen of publiceren van dit geluidsmateriaal kan alleen met
uitdrukkelijke toestemming van de betrokken behandelaar.

Gezonde leefstijl en veilige leefomgeving
Altrecht vindt een gezonde leefstijl en gezonde en veilige leefomgeving belangrijk.
Daarom is roken nergens toegestaan op onze terreinen en in onze gebouwen. In alle
gebouwen en op het terrein is het in bezit hebben, het handelen en het gebruik van
alcohol en drugs - van welke aard of in welke omvang dan ook - niet toegestaan.

(Brand-)veiligheid
In verband met brandgevaar is het niet toegestaan te roken op slaapkamers.
In gebouwen en op het terrein is open vuur niet toegestaan. Bij brand of een andere
calamiteit dient u - voor uw eigen en andermans veiligheid - de instructies van
medewerkers, brandweer of politie op te volgen.
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Verkoop en verhandelen
Het is niet toegestaan om zaken te koop aan te bieden, te collecteren of kansspelen
te organiseren in de gebouwen en op de terreinen van Altrecht, zonder schriftelijke
toestemming van de raad van bestuur. Om misverstanden te voorkomen, wordt u
verzocht binnen de instelling niet onderling te handelen, te ruilen of geld te lenen.

Terreinen van Altrecht
In het kader van de veiligheid geldt voor onze terreinen een aantal aanvullende regels:
1. Het terrein van Altrecht is opengesteld tussen zonsopgang en zonsondergang.
2. Het Reglement Verkeersregels en -tekens is van toepassing.
3. Honden zijn op het terrein welkom als zij zijn aangelijnd.

Naleving
Altrecht ziet toe op het goed naleven van de regels voor ieders veiligheid en om
schade aan de gezondheid en bezittingen te voorkomen. Ten behoeve van de
beveiliging van personen, gebouwen, terreinen en zaken maakt Altrecht gebruik
van cameratoezicht. Beelden worden uitsluitend vrijgegeven aan politie en justitie
na expliciete toestemming van de raad van bestuur van Altrecht.
Medewerkers van de afdelingen op het terrein, de beveiliging en buurtcoach zijn
bevoegd te vragen om legitimatie en bevoegd personen de toegang tot het terrein te
ontzeggen als men zich niet aan de regels houdt of storend gedrag vertoont.
Van strafbare feiten, gepleegd in de gebouwen of op het terrein of tegen patiënten
en medewerkers, wordt aangifte gedaan bij de politie.
Altrecht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of beschadiging van
eigendommen.

Hulphonden en andere (huis)dieren
U en uw gecertificeerde hulphond zijn van harte welkom in onze instelling.
Andere (huis)dieren zijn helaas niet toegestaan, mede vanwege het feit dat de
aanwezigheid van (huis)dieren overlast en allergie kan veroorzaken bij andere
patiënten of medewerkers.
Uw hulphond moet altijd aangelijnd zijn (in en om onze instelling) en herkenbaar
zijn als hulphond door het dragen van een officieel dekje/tuigje met het logo van
uw hulphond-organisatie.
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Wilt u bij binnenkomst met uw hulphond, zich melden bij de centrale balie? Wij weten
dan dat u met uw hulphond in onze instelling bent.
Wordt u opgenomen en bent u afhankelijk van uw hulphond? Laat dit dan vooraf
weten aan de opnameafdeling. In overleg met de opnameafdeling kan dan bepaald
worden wat tot de mogelijkheden behoort.

www.facebook.com/altrecht
www.twitter.com/altrecht

www.altrecht.nl
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