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HIŠNI RED

(izvleček iz hišnega reda)
I. Splošne določbe
Hišni red so pravice in dolžnosti stanovalcev Doma upokojencev Sežana.
II. Obveznosti stanovalcev
Obveznosti stanovalcev so naslednje:
• da se ravnajo po določilih hišnega reda,
• da skrbijo za dobre medsebojne odnose, razumevanje in spoštovanje sostanovalcev in delavcev doma,
• da upoštevajo navodila zdravnika in pooblaščenih delavcev doma,
• da varujejo premoženje doma,
• da pravočasno poravnajo svoje finančne obveznosti do doma,
• da upoštevajo požarno-varnostne predpise, ki veljajo v domu.
III. Pravice stanovalcev – uveljavljanje pravic
Stanovalci doma uveljavljajo svoje pravice, tako da izrazijo svoja mnenja in pobude na zboru stanovalcev doma ali
preko svojega predstavnika v Svetu doma.
Pravice stanovalcev so:
• pravica do dostojanstva, miru, spoštovanja,
• pravica do ustrezne prehrane,
• pravica do zdravstvene nege,
• pravica do zadovoljevanja duhovnih, kulturnih potreb,
• pravica do nočnega miru.
IV. Blagajna stanovalcev
Stanovalec lahko ob sprejemu preda v hrambo gotovino v maksimalnem znesku 500,00 EUR, hranilno knjižico in
vrednostne predmete. Za stvari, ki jih preda v hrambo se izda potrdilo in zanje odgovarja dom. Za osebne stvari,
denar in predmete, ki niso predani v hrambo, dom ne odgovarja.
V. Osebno perilo
Osebno perilo stanovalca mora biti označeno s številko, da se pri vzdrževanju ne izgubi. Priporočamo, da ima
stanovalec le perilo, ki je pralno v stroju.
Osebno številko perila določi in prišije domska šivilja potem, ko je bil opravljen popis prinesenih stvari. Naknadno
prineseno perilo mora biti oddano v popis bolničarkam in označitev šivilji.
VI. Kaj ni dovoljeno imeti v sobah?
Zaradi varstva pred požarom v sobah ni dovoljeno imeti:
• kuhalnikov,
• električnih in plinskih peči za dodatno ogrevanje prostorov,
• likalnikov in drugih naprav, ki bi lahko z nepravilno rabo povzročile požar,
• nevarnih in zdravju škodljivih stvari (orožje, noži in podobno),
• gorečih sveč.
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V hladilnikih in omarah ni dovoljeno imeti:
• stare in pokvarjene hrane,
• alkohola,
• narkotičnih sredstev.
VII. Prepovedi
V vseh prostorih doma je prepovedano kaditi.
Prepovedano je metanje predmetov in hrane skozi okna.
Prepovedano je hranjenje mačk in golobov.
VIII. Obiski
Obiski so med 8. in 19. uro. Zunaj tega časa pa lahko obiskovalci pridejo v soglasju z vodjo zdravstveno negovalne
službe oziroma pooblaščeno medicinsko sestro.
Zaželjeno je, da odhode pred 7. uro in po 21. uri najavijo pooblaščeni osebi na oddelku.
Stanovalci na oddelku, ki potrebujejo posebno varstvo, lahko gredo iz oddelka samo v spremstvu zaposlenih ali
svojcev ob predhodnem obvestilu pooblaščene medicinske sestre.
IX. Prehrana
Stanovalci se hranijo v jedilnici doma. Na voljo so tudi oddelčne jedilnice v nadstropjih ali v sobah. Stanovalcem, ki
pri hranjenju potrebujejo pomoč, jim to pomoč nudi negovalno osebje doma.
Obroki so:
• zajtrk od 8.00 do 8.30
• kosilo od 12.00 do 12.30
• malica od 15.00 do 15.30
• večerja od 18.00 do 18.30
X. Odpust stanovalcev
Stanovalec se lahko sam izseli iz doma.
Stanovalec oziroma njegov zakoniti zastopnik lahko kadarkoli brez obrazložitve razlogov vloži predlog za odpust.
Svojo namero sporoči socialni službi najmanj 15 dni pred izselitvijo.
Stanovalec je lahko iz doma upokojencev odpuščen zaradi kršitve oziroma neizpolnjevanja sklenjenega dogovora in
hujših kršitev hišnega reda.
Hujše kršitve hišnega reda so:
• grob in žaljiv odnos do drugih stanovalcev, obiskovalcev ali delavcev doma,
• namerna povzročitev telesne poškodbe sostanovalca ali delavca doma,
• kadar moti red in mir, ter to ponavlja kljub opozorilom,
• namerno povzroča škodo na objektu, opremi ter lastnini stanovalcev, njihovih svojcev
in delavcev doma,
• krade stanovalcem, njihovim svojcem ali delavcem doma,
• prekomerno uživa alkohol, razgraja, se neprimerno vede,
• uporablja prepovedane droge ali narkotike,
• kadar ne poravna svojih finančnih obveznosti do doma v skladu s sklenjenim dogovorom.
Izvleček iz hišnega reda se obesi na vratih v vseh sobah doma.
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