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APGYVENDINIMO PASLAUGOS GAVĖJO  ATMINTINĖ 

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

Atvykęs asmuo privalo: 

 pateikti asmens tapatybės dokumentą ir ligos istorijos išrašą; 

 užpildyti registracijos anketą; 

 už apgyvendinimo  paslaugas sumokėti  iš anksto pavedimu arba atvykus grynaisiais ar pavedimu; 

 susipažinti ir laikytis  priešgaisrinės ir saugaus elgesio  bei vidaus tvarkos taisyklių; 

 naudotis tik jam skirta lova  (ant kitos lovos nesėdėti ir nedėti daiktų); 

 taupiai naudoti vandenį ir elektros energiją; 

 grįžti į centrą: gegužės – rugsėjo mėn. – iki 23.00 val., spalio – balandžio mėn.  iki 22.00 val.,  kitu atveju 

– informuoti budintį;   

 laikytis tylos laiko nuo 22.00 val.  iki 7.00 val., savo elgesiu nesudaryti nepatogumų kitiems ramiai ilsėtis; 

 informuoti budintį,  jei  pas asmenį  atvyksta lankytojai; 

 už asmeninių daiktų saugumą neatsakome  (savo asmeninius daiktus laikyti tik pas save); 

 už sugadintą inventorių ar kitas materialines vertybes – atlyginti (apmokėti). 

Draudžiama: 

 

 pastato viduje  rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, šiukšlinti; 

 mesti maisto atliekas į klozetą; 

 gadinti patalpose esantį inventorių; 

 patalpose  deginti žvakes ir smilkalus;  atviros liepsnos prietaisus; laikyti nelegalius medikamentus ar 

narkotines medžiagas,  bet kokios rūšies ginklus, įskaitant šaunamuosius ir peilius;  gyvūnus. 

Asmens atsakomybė: 

 asmuo visiškai ir pilnai atsako už savo sveikatos būklę; prireikus medicininės  pagalbos informuoti 

budintį ir  kviesti  greitąją pagalbą (tel. 112). 

 asmuo visiškai ir pilnai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą patalpose ir jų teritorijoje esantį 

kilnojamą ir nekilnojamą turtą (už padarytą žalą asmuo atsako LR įstatymais nustatyta tvarka). 

 

PRIEŠGAISRINĖS IR SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS 

Asmuo  privalo: 

 tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams; 

 nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų (viryklės, virdulio  ir kt.) bei radijo ar televizijos 

aparatūros; 

 nenaudoti elektrinių šildymo prietaisų, lygintuvų, virdulių tam tikslui nepritaikytose vietose;   

 rūkyti tik tam skirtose vietose ir užgesintas nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas; 

 elgtis taip, kad veiksmai nesudarytų pavojaus savo ir kitų  asmenų sveikatai ir gyvybei; 

 asmeniui susižalojus pačiam arba sugadinus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio, 

priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, paslaugos teikėjas už tai neatsako. 

 įvykus nelaimingam atsitikimui,  pranešti budėtojui ir  paprašyti pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės; 

 kilus gaisrui skambinti bendruoju pagalbos numeriu tel. 112 ir kuo skubiau jį gesinti gesintuvais, esančiais 

kiekvieno aukšto  koridoriuose ir pažymėtais evakuacijos planuose. 

BUDĖTOJO TELEFONAS +370 684 78129 (visą parą) 


