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Instruks vedrørende: Brug og udlån af Duo cykler
Målgruppe
Formål
Mål
INSTRUKS

Alt Personale på ældrecentret Gildhøjhjemmet, samt pårørende til beboere.
At Gildhøjhjemmets beboere får mulighed for at komme ud på cykelture med
enten deres pårørende eller personale i nærområdet.
At cykelture med Duo cyklerne kan foregå så nemt som muligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Duo cyklerne er til rådighed for alle afdelinger og beboere og kan benyttes,
når de er ledige. Duo cyklerne må anvendes i det tidsrum, hvor der ikke er
lovmæssige krav om brug af cykellygter.

Duo cyklernes placering

Duo cyklerne står parkeret i Gildhøjhjemmets garage overfor Møllesalen. Der
er en rød og en blå Duo cykel.
Duo cyklerne skal altid parkeres i garagen igen efter brug og sættes i stik
Garagen er låst udenfor arbejdstid på hverdage, men alle medarbejdere har
hovednøgle, som passer til låsen.

Cykel nøgle

Duo Cyklerne er låst med nøgle. Hver nøgle er markereret med rød eller blå,
som den cykel, nøglen passer til.
Nøgle til Duo cyklerne hænger i et nøgleskab i garagen ved cyklerne. Alle
medarbejderes hovednøgle passer til dette nøgleskab.
Duo cyklen skal altid være låst, når den forlades, såvel undervejs på ture, som
når den står i garagen.
Nøglen til Duo cyklen skal altid hænges tilbage i nøgleskabet efter brug.

Teknik omkring Duo cyklen

Duo cyklerne anvendes ifølge ”Instruktion for Duo cyklen”, som hænger i
garagen ved cyklerne.

Cykel hjelm

Cykelhjelme til beboer og personale forefindes sammen med Duo cyklerne.

Sikkerhedsinstruktioner

Endvidere skal følgende forhold efterleves på ture med Duo cyklen:
1. Færdselslovens bestemmelser skal følges
2. Personale skal bære cykelhjelm og beboere/pårørende anbefales at gøre det.
3. Beboer skal være fastspændt med sikkerhedssele
4. Armlæn i ”beboers side” skal være slået ned
5. Beboers fødder skal være fastspændt i fodstøtter

Arbejdsbeklædning
Evt. skift til privat tøj inden cykelturen kan foretages på baggrund af et fagligt
skøn af den enkelte medarbejder.
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