Vis hensyn, når samtaler og behandling
finder sted hjemme hos dig
Psykiatriledelsen har pligt til at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø for alt personale. Vi har brug for, at du bakker
os op ved at følge de regler, der er beskrevet her på siden.

Det kan blive nødvendigt at ændre på det behandlingstilbud, du er visiteret til, hvis reglerne ikke respekteres.

Lovgivning om arbejdsmiljø

VIS HENSYN NÅR DU FÅR BESØG
Når du får besøg, skal du være opmærksom på, at
din behandler kommer for at udføre sit arbejde.

Personale, der arbejder indenfor social- og
sundhedsområdet, har ifølge Arbejdsmiljøloven krav på at kunne arbejde under sikre
og sunde forhold.

Det er vigtigt, at arbejdet kan foregå i gode rammer.
Derfor vil vi bede dig om at respektere følgende:

Det gælder også, når arbejdet foregår
hjemme hos borgerne.

Undlad rygning
Passiv rygning udgør en sundhedsrisiko, som din behandler ikke bør udsættes for. Undgå derfor at ryge,
mens du har besøg. Dette gælder e-cigaretter og alle
former for tobak og cannabis.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Kontakt

Luft ud
Bliver der røget i hjemmet, så luft ud i mindst 10 minutter, inden du får besøg.
Luft også ud, hvis du har husdyr, eller hvis der er problemer med fx fugt eller skimmelsvamp i din bolig.

Vi opfordrer til, at du sammen med din behandler laver aftaler om, hvordan besøget
bedst kan foregå.
Har du spørgsmål til regler og lovgivning,
kan Psykiatriens arbejdsmiljøkonsulent
kontaktes på telefon 97 64 37 37.

Tag hånd om husdyr
Har du husdyr, så vær opmærksom på, hvordan andre har det med dem. Ikke alle er glade for dyr, og dyr
kan være årsag til allergi hos nogen. Overvej derfor,
om dine dyr kan være et andet sted, mens du har besøg.

Med venlig hilsen
Psykiatriledelsen
Vi kan kontaktes via vores sekretariat på
telefon 97 64 37 47.

MULIGE KONSEKVENSER
Din behandler har ret til at sige fra
Personale, der kommer hjem til dig, har ret til at afbryde besøget, hvis rammerne ikke er i orden.
Det gælder både, hvis indeklimaet er et problem, eller
hvis personen udsættes for trusler ellen anden belastende adfærd.
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