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1.AMAÇ:  

Hastanemize Lojmanında ikamet eden çalışanların ortak yaşam kurallarının belirlenmesi 

2.KAPSAM:  

Bu talimat lojmanda ikamet eden çalışanları kapsar 

3.TANIMLAR:.  

LOJMAN : Birlikte yaşam alanıdır. Birlikte yaşamın olduğu yerde kurallar olmalıdır ve herkes bu kurallara 

uymalıdır. 

4.UYGULAMA: 

4.1.Lojman, Çevre Hastanesinin çalışan hemşireleri için açtığı bir yerdir.  

4.2.Lojmanda Başhemşire tarafından belirlenen kişiler dışında hiç kimse kalamaz. 

4.3.Lojmanda kimse kimseye baskı yapmamalı, herkes birbirine saygılı olmalıdır. 

4.4.Lojmanda hiç kimse izinsiz birbirinin eşyasını kullanmamalıdır. 

4.5.Lojmana dışardan yatılı misafir alınmamalıdır. Buna anne, kardeş vs. dahildir. 

4.6.Lojmana giriş çıkış saatleri önemlidir. Bu saatlere özen gösterilmelidir. 

Yazın en geç giriş saat : 23.00 ‘ e kadar olmalıdır. 

Kışın en geç giriş saat : 22.00’ ye kadar olmalıdır. 

4.7.Giriş-çıkışlarda erkek arkadaşlar olmamalıdır. Binadan çok uzakta ayrılmak gerekmektedir. 

4.8.Giyim tarzında aşırılıklar olmamalıdır. 

4.9.Lojman her zaman temiz ve düzenli olması sağlanmalıdır. Bunun için ;  

 Temizlik bir sıra halinde yapılmalıdır. ( Temizlik sırası oluşturulur, liste yapılır.) 

 Mutfakta kirli tabak, kaşık vs. bırakılmamalıdır. 

 Lavabo içi, tezgah, ocak vs. kirli bırakılmamalıdır. 

 Çöp kovasında torba olmalı ve ağzı her zaman kapalı olmalıdır. Çöpler biriktirilmemelidir. 

 Banyoda lavabo, küvet ve zemin her zaman kuru ve temiz olmalıdır. Her banyodan sonra küvet 

fırçalanmalı ve gider pisliği temizlenmelidir. 

4.10.Salon genel yaşam alanıdır.  Televizyonun sesi yüksek olmamalı, uyuyan kişiler rahatsız edilmemelidir. 

4.11.Balkona asılan çamaşırlara özen gösterilmelidir. Özellikle iç çamaşırları başkaları görmeyecek şekilde 

kamufle edilerek asılmalıdır. ( Ön kısma çarşaf asılır veya üzeri çarşaf ile kapatılabilir. ) 

4.12.Lojman camları hastane personeli tarafından ayda bir silinecektir. Lütfen hatırlatınız. 

4.13.Lojman kirası gibi bir kesinti yapılmayacak olup, doğalgaz, elektirik ve su gibi giderlerle ilgilide her 

hangi bir kesinti olmayacaktır. Bu sebepten kullanımı konusunda müsriflik yapılmamalıdır. 

4.14.Doğalgaz, elektirik ve su giderini normal sınırda tutmak ve hatta azaltmak için ; 
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 Gereksiz yere lamba yanmamalı, odadan çıkarken lambalar söndürülmeli ve gün ışığından daha 

çok yararlanılmalıdır. 

 Televizyon seyrederken bir şey okunmuyor ise lambalar kapatılmalıdır. 

 Televizyon seyredilmiyor ise kapatılmalıdır. 

 Buzdolabı kapağı açık bırakılmamalıdır. 

 Doğalgaz giderini azaltmak için kombi ayarını doğru yapılmalı, gereksiz açılmamalıdır. 

 Musluklar açık unutulmamalı, gereksiz yere su akıtılmamalı ve bulaşık yıkarken su tasarruflu 

kullanılmalıdır. 

 Tam olarak kapanmayan, akıtan musluk var ise hemen arıza kağıdı yazılarak Hemşirelik hizmetleri 

müdürüne verilmeli, takip edilmelidir. 

 Taharet musluğu açık unutulmamalıdır. 

4.15. Lojman kurallarına uyulmadığı takdirde lojman hakkı iptal edilir. Bunun için kişiye 20 gün tanınacaktır. 

5.İLGİLİ DOKÜMAN: 

 

 

 


