
Regulamin
domowy
Witamy serdecznie w
szpitalu Adrz

profesjonalnego podejścia do naszych pacjentów, 
kolegów i współpartnerów (świadczących opiekę 
medyczną).

Jest dla nas bardzo ważne byście Państwo czuli się 
mile widziani w szpitalu Adrz. Przyjmujemy Was z 
otwartymi ramionami i przy pomocy drobnych gestów 
i odpowiedniej uwagi oferujemy Wam najlepszą z 
możliwych opiekę.

Jesteśmy wykwalifikowani i godni zaufania i wraz z 
partnerami chcemy służyć Państwu jak najlepiej. Zawsze 
informujemy o tym, co robimy i robimy to, co mówimy.

WELKOM

Dokładamy wszelkich starań, aby przyjmować Państwa jak 
najlepiej. Oferujemy Wam opiekę na wysokim poziomie.
W związku z tym możecie od nas oczekiwać



Każdy zasługuje na szacunek.
Dyskryminacja, napastowanie

seksualne lub inne niepożądane
zachowania nie są akceptowane.

Wykonywanie zdjęć i
nagrań dźwiękowych wymaga

Konsultacji i uzyskania pozwolenia 
od pracowników szpitala.

Każdy ma prawo czuć się
bezpiecznie. Posiadanie broni,

kradzież, wandalizm i
agresja nie są akceptowane.

Psy na smyczy i psy
opiekunowie są mile widziane.

Korzystanie ze swojego
telefonu wymaga uzyskania

pozwolenia.

Palenie jest zabronione w  
Adrz i na zewnątrz.
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lWysoko cenimy sobie Państwa opinię. Chętnie dowiemy się, co myślicie o świadczonych przez nas 
usługach. Da nam to wgląd w jakość świadczonej przez nas opieki i oferowanych przez nas usług i 
umożliwi stałą ich poprawę. Swoje uwagi możecie Państwo przekazać nam na karcie „tip-top-flop”.

Aby dobrze organizować opiekę zarówno dla naszych pacjentów, jak i 
pracowników potrzebujemy Waszej pomocy. Znajdując się w szpitalu odgrywacie 
bardzo ważną rolę. Dlatego mamy wobec Was określone oczekiwania.

W celu zapewnienia Wam i naszym 
pracownikom bezpiecznego środowiska 
ustanowiliśmy poniższe zasady. Prosimy, 
abyście stosowali się do nich i zwracali 
uwagę innym na ich przestrzeganie. W ten 
sposób będziemy w stanie zagwarantować 
prawdziwą gościnność pacjentom, a 
pracownikom przyjemne środowisko 
pracy. Zwracamy się do Was z prośbą 
o przestrzeganie naszego regulaminu 

domowego i poleceń wydawanych przez 
pracowników. Wydawane są dopiero w 
sytuacjach, które mogą stanowić prawdziwe 
zagrożenie dla pacjentów i pracowników. 
W skrajnych przypadkach wykroczenie 
przeciw regulaminowi domowemu 
lub niezastosowanie się do poleceń 
pracowników może prowadzić do wydania 
ostrzeżenia, zakazu wstępu na teren szpitala 
lub złożenia zawiadomienia na policji.


