AS KÄRU HOOLDUSRAVI KESKUS
KODUKORD
Keskusesse vastuvõtmine:
Vajalikud dokumendid saabumisel:
 Isiku sooviavaldus või tema seadusliku esindaja sooviavaldus isiku keskusesse
elama asumiseks;
 Kehtiv Eesti kodaniku pass või ID – kaart
 Perearsti väljavõte tervisliku seisundi kohta
 Viimased haigla väljavõte või väljavõtted
 Ravimiskeem
 Vajadusel lisatakse kohaliku omavalitsuse korraldus või garantiikiri, kui üks
hoolduskulude finantseerija on KOV
 Arstliku ekspertiisi väljavõte
Keskusest lahkumine:
Isik arvatakse keskuse klientide nimekirjast välja:
 Isiku või tema seadusliku esindaja avalduse alusel
 Kui klient ei täida lepinguga endale võetud kohustusi ja ei pea kinni
kehtestatud kodukorrast
 Kliendi surma korral
Kliendi meelespea:
1. Kliendil on õigus ühele voodikohale ajaks, mis on sätestatud tema, tema elukohajärgse
omavalitsuse või omaste ja Keskuse vahel sõlmitud lepingus.
2. Hooldusel viibimise ajal on kliendile tagatud:


Ööpäevaringne

hooldusteenus,

mis

sisaldab:

majutamist,

toitlustamist,

saunateenust, pesupesemisteenust, kliendi juhendamist ja abistamist igapäevaelus
vajalike toimingute sooritamisel; aktiviseerivatesse tegevustesse kaasamist;
ohutuse kindlustamist kliendile endale ja teistele ööpäevaringselt; arsti määratud
toetava ravi tagamist; hooldusplaanis ettenähtud hooldusprotseduuride teostamist.
3. Toitlustamine on Keskuses 3 korda päevas, kliendil on võimalus teha menüü osas
ettepanekuid.
4. Saunateenus toimub 1 kord nädalas, vajadusel tihedamini, pesemisteenus igapäevane.
5. Kliendil on õigus lahkuda Keskusest sellest eelnevalt juhatajat informeerides. Äraoleku
aja jooksul ei kanna Keskus vastutust kliendi eest.

6. Klient on kohustatud teatama lahkumisest Keskuse territooriumilt valvesolevale töötajale
või juhatajale.
7. Klient on kohustatud hoidma tema kasutusse antud Keskuse vara, seda mitte rikkuma ega
lõhkuma. Teadlikult rikutud või lõhutud esemete eest tasub kahjutasu klient.
8. Klient võib kokkuleppel Keskuse juhatajaga Keskusesse tulles kaasa võtta oma mööblit.
9. Suitsetamine Keskuse ruumides on keelatud, suitsetada võib Keskuse territooriumil ainult
selleks ettenähtud ja tähistatud kohas.
10. Alkohoolsete jookide kuritarvitamine ja joovastavate ning narkootiliste ainete tarvitamine
Keskuse ruumides ja territooriumil on keelatud.
11. Vägivaldne käitumine Keskuse ruumides ja territooriumil on keelatud.
12. Kodukorra süstemaatilisel või teadlikul rikkumisel on Keskusel õigus nõuda kliendi
lahkumist ja lepingu lõpetamist vastavalt hooldusteenuse lepingule p 2.5,l 2.
13. Kliendil on Keskuse telefoni lubatud omastega vestlemiseks kasutada Keskuse kulul 1
kord kuus, mitte rohkem kui viis minutit, ülejäänud kordadel tuleb telefoni kasutamise
eest tasuda vastavalt telefonikõnede eristusele.
14. Külastusaeg iga päev kell 07.00-22.00.
15. Keskuse maja on suletud öörahuks kell 22.00 – 07.00.
16. Kliendi transportteenuste eest Keskuse transpordiga eriarsti juurde, haiglasse või
ametiasutustesse tasub klient, vastavalt Keskuse poolt kehtestatud hinnakirja alusel on 0,38
senti km ja 2,24 eurot seisutund.
17. Kui klient või tema esindaja ei informeeri Keskuse juhtkonda raha, ehete, väärtpaberi ja
väärtusliku vara olemasolust ega hoiusta neid vastavalt kehtestatud korrale (Lepingu lisa nr
3, raha, ehete, väärtpaberite, väärtusliku vara hoiustamisakt), ei vastuta Keskuse juhtkond
nende säilimise eest ega võta vastu hilisemaid nõudeid.
18. Kaebusi ja ettepanekuid võib esitada nii suuliselt kui kirjalikult. Suuliselt igapäevaste
probleemide koheseks lahendamiseks pöörduda hooldaja poole. Kirjalikuks esitamiseks
kasutada selleks ettenähtud blanketti. Blanketid kättesaadavad esimese korruse fuajees.
Kirjalik kaebus või ettepanek aseta postkasti. Vastus pöördumise korral 10 tööpäeva jooksul
alates registreerimisest. Anonüümsetele pöördumistele ei vastata.
19. Kliendi voodipäevatasu (omaosalus) raviasutusele haiglasoleku ajal aktiivravi osakonnas
tasub Keskus vastavalt haigla poolt esitatud

arvele, kuid mitte rohkem kui 10 päeva eest ja

mitte üle haigekassa hinnakirjas sätestatud summa.

