Reglanan di kas /Huisregels
Nos ora nan di bishita ta di 11:30-12:30or i di 17:30-19:00or. Nos ta pidi bo pa respetá e orario di bishita i pone atenshon na e reglanan di kas.
Onze bezoekuren zijn van 11:30-12:30uur en 17:30-19:00uur. Wij verzoeken u vriendelijk deze tijden te respecteren en de huisregels in acht te nemen.
1

No ta pèrmití pa huma den hòspital.
Roken is niet toegestaan in het hospitaal.

2

Bisti desente i respetuoso ora
bishitá hòspital.
Kleedt u zich netjes en respectvol bij uw bezoek
aan het hospitaal.

3

4

Por fabor no laga muchanan
hunga den koredor, left òf riba trapi.
Laat uw kinderen niet spelen in de gangen,
in de liften of op de trappen.
En konekshon ku privasidat di nos
pashènt i personal nan no ta pèrmití pa
saka pòtrèt òf filma sin pidi pèrmit di
esun konserní.
Ongevraagd fotograferen of filmen is in verband
met de privacy van onze patiënten en personeel
niet toegestaan.

No ta pèrmití pa trese animal
doméstiko den hòspital.
Huisdieren zijn niet toegestaan
binnen het hospitaal.

8

Ta pèrmití un máksimo di dos persona
na kama di pashènt.
Per patiënt zijn maximaal twee bezoekers aan het
bed toegestaan.

6

Hòspital St. Elisabeth no ta para responsabel
pa pèrdida of ladronisia den kualkier forma.
Het st. Elisabeth Hospitaal is niet aansprakelijk voor
schade, verlies of diefstal in welke vorm dan ook.

9

Bo silensio ta nesesario pa rekuperashon
di nos pashèntnan.
Stilte is noodzakelijk voor het genezingsproces van
onze patiënten.

7

No ta pèrmití pa trese kuminda ni bebida
pa pashènt sin konsulta ku e departamentu
konserní.
Het is niet toegestaan om etens- en drinkwaren mee
te nemen voor de patiënt zonder overleg met de
desbetreffende afdeling.

10

Yuda nos mantené nos hòspital limpi.
Tira bo shushi den baki di shushi.
Help ons hospitaal schoon te houden.
Deponeer uw afval in de afvalbakken.

5

Den kaso di violashon di e reglanan ariba menshoná, nos personal tin derechi di hala bo atenshon i tuma medidanan nesesario.
Bij overtreding van bovenstaande huisregels heeft ons personeel het recht u hier op aan te spreken en de nodige maatregelen te treffen.
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