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ALU SOTSIAALMAJA SISEKORRA EESKIRI 
 

1. Alu Sotsiaalmaja teenuste kasutajal on ÕIGUS: 

1.1. kasutada talle kasutada antud eluruumi ja üldkasutatavaid ning funktsionaalseid 

(köök, pesemis- ning tualettruumid) ruume; 

1.2. saada Rapla Hooldekeskusega (RHK) sõlmitud lepingus sätestatud teenuseid; 

1.3. pöörduda probleemide lahendamiseks RHK personali poole. 

 

2. Teenuste kasutaja on KOHUSTATUD: 

2.1. täitma kõiki majutuslepingus ja teenuste osutamise lepingus sätestatud nõudeid; 

2.2. osalema kõigis isiklikus arenguplaanis sätestatud tegevustes; 

2.3. täitma sotsiaalmaja sisekorra eeskirju ja funktsionaalsetes ruumides kehtestatud 

erinõudeid; 

2.4. Suhtuma heaperemehelikult sotsiaalmajas asuvasse varasse; 

2.5. täitma personali antavaid tööalaseid ja sisekorda puudutavaid korraldusi; 

2.6. tagama puhtuse ja korra sotsiaalmaja üldkasutatavates ning isiku kasutusse antud 

ruumides ja pesema regulaarselt iseennast ning oma riideid; 

2.7. kasutama vett ja elektrit säästlikult; 

2.8. viivitamata teavitama personali kõigist sotsiaalmajas tekkinud riketest, avariiohtlikest 

olukordadest ja sisekorra rikkumistest. 

2.9. Alkoholi tarvitamise ja joobe kahtluse korral võimaldama asutuse koordinaatoril või    

        valvuril viia läbi joobe tuvastamine alkomeetri abil. Enama kui 1,0 promillise joobe   

        korral on sotsiaalpinna kasutajal kohustus majast lahkuda või asuda öömaja  

        teenusele.  
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3. Teenuste kasutajal on KEELATUD: 

3.1. tülitada teisi sotsiaalmaja teenuste kasutajaid; 

3.2. tekitada kella 23.00-st kuni kella 07.00-ni müra, mis häirib teisi sotsiaalmaja teenuste 

kasutajaid; 

3.3. tarvitada sotsiaalmaja ruumides alkoholi ja narkootilisi aineid; 

3.4. suitsetada sotsiaalmaja ruumides; 

3.5. anda talle kasutada antud vara edasi kellelegi teisele; 

3.6. kutsuda sotsiaalmaja ruumidesse selle teenuseid mittekasutavaid inimesi; 

3.7. kasutada sotsiaalmaja ruumides ilma personali loata majapidamismasinaid ja 

elektrilisi tööriistu; 

3.8. tuua sotsiaalmaja ruumidesse õhku saastavaid asju/esemeid/kemikaale, 

plahvatusohtlikke aineid ning relvi või nende osi; 

3.9. tuua sotsiaalmaja ruumidesse loomi. 

 

Käesolevaga kinnitan, et olen tutvunud ja aru saanud kõikidest sotsiaalmajas 

kehtivatest nõuetest. Kohustun neid täitma ning olen teadlik, et nõuete mittetäitmisel või 

rikkumisel minu majutusleping lõpetatakse. 

 

Nimi................................... 

 

Kuupäev............................. 

 

Allkiri................................. 

 

 


