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Eakate Päevakeskuse pesu- ja duširuumi kasutamise eeskiri 
 

1. Käesolev pesu- ja duširuumi (edaspidi pesuruumi) kasutamise eeskiri on täitmiseks 

kohustuslik kõikidele Kunda eakate päevakeskuse (Mäe 11) töötajatele ning teenuste 

kasutajatele. 

2. Eeskiri sätestab päevakeskuse ruumides asuva pesuruumi kasutamise korra ning 

teenuste osutajate ja kasutajate vastutuse. 

3. Pesuruumis asuvad kaks automaatset pesumasinat ning kaks dušikohta. 

    Pesuruum on avatud tööpäevadel kell 8.00-14.00.  

4. Pesuruum on kasutatav kõikidele teenuste sihtgruppi kuuluvatele võrdsetel 

tingimustel. Üldjuhul teenindab pesuruum Kunda linna elanikke alates 55. eluaastast.       

   Kokkuleppel Kunda linnavalitsusega laienevad pesuruumi teenused ka 

toimetulekuraskustega ja paljulapselistele peredele, üksikvanematele jt. 

vähekindlustatud linnaelanikele. Teenuste tasuta või soodustingimustel kasutamiseks 

tuleb esitada avaldus Kunda LV sotsiaaltöötajale. 

5. Pesuruumi tohib kasutada ainult selleks ettenähtud eesmärkidel: kas pesu 

pesemiseks või enda duši all pesemiseks. Pesuruumi kasutamine on lubatud ainult 

päevakeskuse töötajate valve all, kes on kohustatud jälgima pesumasinate ja 

dušisegistite ekspluatatsioonijuhiste täitmist. 

6. Pesuruumi kasutamiseks saab ette registreeruda, vabade aegade olemasolul on 

võimalik teenuseid kasutada ka kohe.  

   Eelregistreerimise korral peab klient tulema kohale õigeaegselt. Üle kümne 

minutilise hilinemise korral läheb pesuruumi teenuste kasutamise kord üle järgmisele 

soovijale. 

7. Üks pesemiskord linnavalitsuse kinnitatud hinnakirjas tähendab kuni kümme (10) 

minutit duši all pesemist või kuni viie (5) kilogrammi pesu ühekordset pesemist. 

Hinnakirjas ei sisaldu teenuse kasutamisel tarbitud pesuvahendite (seep, šampoon, 

pesupulber) hind. 

8. Teenuste eest tasumine toimub Kunda Linnavalitsuse kinnitatud hinnakirja alusel 

sularahas. Päevakeskuse töötajad on kohustatud teenuste kasutajale väljastama arve 

tasumist tõendava kviitungi, millel on loetavalt märgitud teenuse kasutaja nimi, 

teenuse hind ning selle osutamise kuupäev. 

9. Teenuste kasutajate üle on päevakeskuse töötajad kohustatud pidama eraldi 

arvestust. Vihikusse märgitakse kuupäev ja kellaaeg, millal teenust osutati, kliendi 

ees- ja perekonnanimi ning teenuse eest tasutud summa. Klient tõendab teenuse 

kättesaamist oma allkirjaga. 

10. Päevakeskuse töötajad on kohustatud tagama pesuruumi teenuste osutamise 

ettenähtud kellaaegadel. Töövälisel ajal peab pesuruumi uks olema lukustatud. 

   Päevakeskuse töötajad on kohustatud teenuste osutamisel osutama klientidele 

vajalikku abi. 

11. Päevakeskuse töötajatel on õigus keelduda teenindamast kooskõlas käesoleva 

eeskirjaga ning kohaliku omavalitsuse kinnitatud teenuste sihtgruppidesse mitte 

kuuluvaid kliente ning pesemiseks vastu võtta riideid, mis oma kaalu (näit. suured 

vaipkatted) või määrdumise astme (näit. õlised tööriided) tõttu võivad kahjustada 

pesumasinaid. 

12. Pesuruumi teenuste kasutaja on esmakordsel külastusel kohustatud tutvuma 

käesoleva eeskirjaga, andes selle kohta oma allkirja ning päevakeskuse töötaja 

nõudmisel teenuste saamise õiguse tõendamiseks esitama isikut tõendava dokumendi. 



    Teenuste kasutaja kohustub kasutama pesuruumis olevat inventari 

heaperemehelikult. Teenuste kasutajal on keelatud pesuruumis põhjuseta viibimine, 

suitsetamine, alkoholi tarbimine, ruumide risustamine ja määrimine või sisseseade 

vigastamine, akende või uste omavoliline avamine ja sulgemine vm. tegevus, mis ei 

ole kooskõlas käesoleva eeskirja või üldtunnustatud moraalinormidega. 

   Teenuste kasutaja on kohustatud hüvitama kahju, mis tekkis kasutatava ruumi ja 

inventari hävimise või rikkumisega, kui tuvastatakse selles kasutaja süü. 

13. Käesoleva eeskirja on heaks kiitnud mittetulundusühingu Kunda Elulõng juhatus 

ning kinnitanud Kunda Linnavalitsus.  

   Eeskirja täiendamine ja parandamine on mittetulundusühingu juhatuse pädevuses 

ning selle kinnitab Kunda Linnavalitsus. 

  

 


