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Om prettig met elkaar samen te wonen en respectvol met elkaar
om te gaan, zijn regels nodig. Deze gelden voor iedereen binnen
de huizen van Oktober; cliënten, bezoekers, medewerkers,
vrijwilligers en personen van andere organisaties. 
 
Natuurlijk gelden in de huizen van Oktober
dezelfde wetten, normen en waarden als in het
dagelijkse leven daarbuiten. Denk hierbij aan
regels over discriminatie, mishandeling,
vernieling, diefstal, enzovoorts. Onze huisregels
geven duidelijkheid over wat je van elkaar mag
verwachten. Deze huisregels zijn in overleg met
de cliëntenraad vastgesteld. 
 
Sfeer:
 

In onze huizen heerst een rustige en
ontspannen sfeer. Het is niet toegestaan met
opzet last of hinder te veroorzaken. Ook is het
niet toegestaan om zoveel lawaai te
veroorzaken dat anderen daar last van
hebben. 
Binnen onze huizen mag niemand in strijd
handelen met wat in het dagelijks leven gepast
is tegenover een ander persoon.

 
Bezoek:
 

Bezoek is van harte welkom. Het is mogelijk
dat er in het belang van de cliënt afwijkende
afspraken worden gemaakt.
Wij verwachten van cliënten, mantelzorgers en
bezoekers dat zij goed omgaan met de
materialen die zij in bruikleen hebben. Spullen
worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn en
na gebruik teruggezet op de plek waar ze
vandaan gehaald zijn. Mocht er per ongeluk
toch iets stuk gaan, dan vragen wij u om dit
aan ons te melden.
Binnen de huizen van Oktober of op het
omliggende terrein bent u verplicht de
aanwijzingen van onze medewerkers op te
volgen.
Oktober is niet aansprakelijk voor het
kwijtraken, beschadigen of diefstal van uw
persoonlijke eigendommen. Parkeren op de
parkeerplaats is voor eigen risico.
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Huisdieren
Huisdieren zijn toegestaan binnen Oktober,
maar alleen wanneer zij op geen enkele wijze
overlast bezorgen voor cliënten of bezoekers. 

 
Gebruik genotsmiddelen

Roken is voor cliënten alleen toegestaan in
enkele aangewezen ruimtes. Voor bezoekers
geldt een rookverbod.
Aan mensen die onder invloed van alcohol
en/of drugs zijn kan de toegang tot Oktober
geweigerd worden. 

 
Beeldmateriaal

Binnen verschillende huizen van Oktober is
cameratoezicht aanwezig om de veiligheid van
cliënten, bezoekers, medewerkers en
vrijwilligers te waarborgen.
Wanneer u ruimtes betreedt waar
cameratoezicht is, stemt u er automatisch mee
in dat er opnamen van u worden gemaakt.
Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen
voor publicatie, mag alleen met uitdrukkelijke
toestemming van de afdeling Communicatie en
de betrokkenen. Oktober respecteert de
privacy.

 
DigiZorg
Binnen de huizen van Oktober kan er gebruik
gamaakt worden van elektronische
observatiemiddelen (dit noemen we DigiZorg bij
Oktober). DigiZorg kan worden ingezet ter
ondersteuning van de 24-uurs zorg, de veiligheid
en privacy van de cliënt en om het werkproces

van zorgmedewerkers nuttig en goed in te
richten. Op die manier komt er tijd en aandacht
vrij voor persoonlijke en warme zorg. Onze
medewerkers bespreken altijd met de cliënt en/of
eerste contactpersoon of het gebruik van
DigiZorg nodig is. We gaan uit van wat de cliënt
wél kan en zullen alleen DigiZorg-toepassingen
inzetten waarvoor de cliënt en/of eerste
contactpersoon toestemming geeft.
 
Verboden algemeen 
Het is niet toegestaan:

om te discrimineren;  
hinder en/of overlast te veroorzaken voor
cliënten, bezoekers, medewerkers en
vrijwilligers;
in de huizen van Oktober in het bezit te zijn
van wapens;
in de huizen van Oktober in het bezit te zijn
van materialen en stoffen die licht ontvlambaar
zijn;
eigendommen van Oktober te beschadigen,
vernielen of te ontvreemden;
in de huizen van Oktober aanwezig te zijn in
bouwdelen die op dat moment gesloten zijn;
in de huizen van Oktober aanwezig te zijn
zonder aanwijsbaar doel;   
aanstootgevend gedrag te vertonen;
verbaal of fysiek agressief gedrag te vertonen.

 
Bij onregelmatigheden of verdachte situaties zal
de politie ingeschakeld worden.
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