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1. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”
(turpmāk – NRC „Vaivari”) Iekšējās kārtības noteikumi nosaka pacientu, viņu pavadošo personu
un viesu (turpmāk tekstā — pacienti) pienākumus un atbildību, uzturoties NRC „Vaivari”.
2. Atrodoties NRC „Vaivari”, pacientiem ir jāievēro NRC „Vaivari” ugunsdrošības noteikumi.
3. Izmantojot NRC „Vaivari” Hidrokompleksa pakalpojumus, pacientiem ir jāievēro Baseina
apmeklēšanas noteikumi.
4. Uz konsultācijām, nodarbībām, procedūrām pacientam jāierodas precīzi personāla norādītajā
laikā.
5. Persona, kura pavada nepilngadīgu bērnu vai pacientu ar funkcionāliem traucējumiem,
atbild par šī bērna vai pacienta uzturēšanos NRC „Vaivari”, izņemot NRC „Vaivari” ārstniecības
personas konsultācijas, nodarbības vai procedūras laikā. Persona nedrīkst uzņemties atbildību par
citiem pacientiem.
6. Iestājoties NRC „Vaivari”, pacientiem istabu jāpieņem no nodaļas personāla.
7. Izrakstoties no NRC „Vaivari”, istaba un tās atslēgas jānodod nodaļas personālam.
8. Ieteicamais dienas režīms NRC „Vaivari”:
•

celšanās plkst.7.30;

•

brokastis no plkst. 8.30 līdz 9.30;

•

pusdienas no plkst. 13.00 līdz plkst. 14.00;

•

klusā stunda no plkst. 14.00 līdz 15.00;

•

launags no 16.00 līdz 16.30.

•

vakariņas no plkst.18.00 līdz 19.00;

•

naktsmiers plkst.22.00.

9. No plkst.23.00 līdz 7.00 NRC „Vaivari” ārdurvis ir slēgtas.
10. Apmeklētāju laiks ir no plkst.9.00 līdz 20.00. Pēc plkst.20.00 viesiem aizliegts uzturēties
pacientu istabā.
11. Nepieciešamības gadījumā (palielinoties saslimstībai ar akūtām vīrusu infekcijām u.tml.),
administrācija var ierobežot vai aizliegt pacientu apmeklējumus.
12. Ja pacientam nepieciešams atstāt NRC „Vaivari” uz laiku, kas pārsniedz 2 stundas, par to
jāinformē dežūrējošā medicīnas māsa, reģistrējoties žurnālā.
13. Nepilngadīgs pacients drīkst atstāt NRC „Vaivari” tikai vecāku (aizbildņu) vai pavadošās
personas, kura uzņemas atbildību par bērna veselības un dzīvības aizsardzību, klātbūtnē, iepriekš
to saskaņojot ar ārstējošo ārstu.
14. Pacienti ir atbildīgi par savām personīgajām mantām.
15. Pacientiem virsdrēbes un, ja nepieciešams, bērnu ratus jānodod glabāšanai garderobē.
16. Pacientu pienākumi:
16.1. savlaicīgi un pilnībā norēķināties par NRC „Vaivari” veiktajiem pakalpojumiem;
16.2. ievērot personīgās higiēnas prasības (t.sk. personīgās higiēnas noteikumus hidroterapijas
kompleksā). Pārkāpumu gadījumā personālam ir tiesības atteikt procedūru vai nodarbību;
16.3. personīgos televizorus reģistrēt pie klientu un pacientu reģistratora;
16.4. saudzīgi izturēties pret NRC „Vaivari” telpām un mantu;
16.5. ar cieņu izturēties pret personālu, kā arī pret citiem NRC „Vaivari” pacientiem;
16.6. rūpēties par istabas tīrību un kārtību;
16.7. atlīdzināt zaudējumus, kas viņu vainas dēļ radušies NRC „Vaivari” vai citām juridiskajām
un fiziskajām personām.
17. Telpu vai inventāra bojājuma gadījumā, NRC „Vaivari” administrācijas norīkota komisija
novērtē nodarītā zaudējuma apmēru, noformējot to ar aktu, un lemj par tālāku rīcību Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
18. Uzturoties NRC „Vaivari”, aizliegts:
18.1. atrasties alkoholisko, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu iespaidā;
18.2. Smēķēt (arī uz balkoniem un terasēm), tajā skaitā arī ūdens pīpi, izņemot tam speciāli
paredzētās vietās;

18.3. izmantot atklātu uguni, sveces, aromatizētos kociņus, pirotehniku;
18.4. telpās lietot sporta inventāru (bumbas, skrituļslidas, skrituļdēļus u.tml.);
18.5. ievest un turēt dzīvniekus;
18.6. ienest ieročus, viegli uzliesmojošas un toksiskas vielas;
18.7. lietot elektriskās sadzīves ierīces;
18.8. atstāt bez uzraudzības personīgās mantas un bērnu ratus;
18.9. bojāt NRC „Vaivari” inventāru un mantu;
18.10. iznest ēdienu un traukus no ēdnīcas vai kafejnīcas;
18.11. slidināties pa kāpņu margām;
18.12. lietot necenzētus vārdus un rīkoties pretrunā ar vispārpieņemtām ētikas un morāles
normām;
18.13. pēc plkst.22.00 istabās un koplietošanas telpās trokšņot, atskaņot skaļu mūziku un jebkādā
citādā veidā traucēt apkārtējos;
18.14. nodaļas telpās atrasties virsdrēbēs.
19. Atrodoties NRC „Vaivari”, bērniem līdz 10 gadiem aizliegts:
19.1. bez uzraudzības atrasties uz balkona;
19.2. bez pavadošās personas vai pieaugušo klātbūtnes atrasties baseinā;
19.3. bez pieaugušo pavadības izmantot liftus;
19.4. atrasties ārpus NRC „Vaivari” teritorijas bez pavadoņa.
20. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.decembrī.
21. Atzīt par spēku zaudējušu 07.02.2011. valdes priekšsēdētāja pi. rīkojumu Nr.41 „Par Iekšējās
kārtības noteikumu apstiprināšanu”.

