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Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie / DDOM działający w Niepublicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej ETER-MED sp. z o.o. przy ulicy Żabi Kruk 10 w Gdańsku /  
 

 
Obowiązki Pensjonariusza Dziennego Domu Opieki Medycznej 

 i jego opiekuna prawnego lub faktycznego 
 

1. Dzienny Dom Opieki Medycznej działa w godzinach 8:00-16:00. 
2. Pensjonariusz zgłasza się do Dziennego Domu do godziny 8:45. 
3. Pensjonariuszy należy przekazać pod opiekę personelu Dziennego Domu. 
4. Wydawanie posiłków: 

- II śniadanie w godz. 11:00 - 11:30, 
- obiad w godz. 13:00 - 13:30, 
- podwieczorku przed wyjściem do domu. 

5. Wychodzenie Pensjonariuszy w godz. 15:00 - 16:00. 
6. Na terenie Dziennego Domu obowiązuje obuwie zmienne. 
7. Na terenie Dziennego Domu obowiązuje zakaz przebywania rodziny Pensjonariusza i osób obcych poza 
miejscami wyznaczonymi tj. szatnia Pensjonariuszy, administracja domu. 
8. Personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie całego Dziennego Domu. 
9. Odzież i obuwie pozostawione w szatni należy podpisać imieniem i nazwiskiem wewnątrz. 
10. Pensjonariusz powinien dostarczyć: wyprawkę ubraniową (bluzka, majtki, rajstopy lub skarpety, spodnie lub 
spódnicę), chusteczki nawilżające, środek do higieny intymnej, jeśli osoba wymaga wkłady higieniczne lub 
pieluchomajtki. 
11. Pensjonariusz przychodzi do ośrodka umyty (w tym włosy), w czystej bieliźnie i odzieży. 
12. Pensjonariusza obowiązuje schludny i estetyczny wygląd (obcięte włosy i paznokcie). 
13. Pensjonariusze z ewidentną infekcją grypopodobną oraz świeżymi urazami nie będą przyjmowani do Domu 
(po zakończeniu leczenia należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pobytu w 
Dziennym Domu). 
14. W przypadku konieczności przyjmowania stałych leków przez pensjonariusza zobowiązuje się ich regularne 
dostarczanie do Domu. Leki muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach, zlecone przez lekarza wraz z 
podanym dawkowaniem leków. 
15. W przypadku zmiany stanu zdrowia, zmiany przyjmowanych leków i/lub ich dawkowania oraz zmiany zaleceń 
dotyczących rehabilitacji należy dostarczyć stosowne zaświadczenie lekarskie. 
16. Opiekun prawny lub faktyczny Pensjonariusza zobowiązuję się regularnie uczestniczyć w spotkaniach Grupy 
w Dziennym Domu Opieki. 
17. Wyżej wymienione obowiązki dotyczą całego okresu pobytu Pensjonariusza w Domu. 
18. Naruszanie postanowień Regulaminu uznaje się za przejaw braku współdziałania w rozwiązywaniu trudnej 
sytuacji życiowej osoby korzystającej z pomocy w postaci pobytu w Dziennym Domu, co może stanowić 
podstawę wykluczenia z Projektu. 
 
…………………………………………….. ……………………… 
Podpis opiekuna prawnego/ faktycznego Podpis Pensjonariusza 
 
 
Gdańsk, dnia ……………………                                                             ...……………………

                                                Podpis pracownika DDOM 


