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Informare cu privire la legea șederii 

Ce este o limitare a libertății? 

Ca și dumneavoastră, mulți oameni locuiesc în instituții în sopul îngrijirii sau 

sunt pacienți/paciente în spitale. Libertatea lor de mișcare este uneori limitată, 

pentru a evita pericole precum răniri și căzături. Exemple pentru astfel de 

limitări ale libertății sunt  

 purtarea centurii de siguranță în scaunul cu rotile sau pat  

 laterale de protecție la pat  

 uși încuiate sau și  

 medicamente, dacă au rolul de a reduce nevoia de mișcare.  

Când este permisă limitarea libertății dumneavoastră de mișcare? 

Dreptul fundamental a libertății personale este unul dintre drepturile cele mai 

importante ale omului. Libertatea dumneavoastră poate fi limitată numai în 

următoarele condiții: 

 deficiență intelectuală sau mentală, 

 există un pericol semnificativ pentru dumneavoastră sau alți oameni, 

 nu există alte măsuri sau alternative mai blânde. Alternative sunt, de 

exemplu, paturi joase, saltele de siguranță, saltele cu senzor sau 

antiderapante, exerciții de mobilitate sau cadre de mers adecvate.  
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 Ce drepturi aveți dumneavoastră atunci când libertatea vă este 

limitată? 

 Trebuie să fiți lămuriți cu privire la  limitarea libertății.  

 Limitarea libertății trebuie imediat ridicată, dacă există alte posibilități sau 

nu mai există pericol. 

 De asemenea, instituția trebuie să documenteze în scris toate limitările 

libertății și să anunțe reprezentantul locatarilor.  

Ce este reprezentarea locatarilor? 

Reprezentanții/reprezentantele locatarilor verifică dacă limitările libertății sunt 

necesare și adecvate. 

 Vorbesc cu dumneavoastră, cu personalul și cu conducerea instituției. 

 Citesc documentația dumneavoastră (de îngrijire). 

 Propun alternative pentru limitări ale libertății individuale. 

 În caz de îndoieli înaintează o cerere la tribunalul regional. Tribunalul 

verifică, dacă limitarea libertății este admisibilă. 

Mai multe informațiii 

www.vertretungsnetz.at 

 


