ADӐPOST DE URGENTӐ ÎN LAUSANNE
Decizie municipale, aplicabilӑ de la 1 februarie 2016
REZERVӐRI SI TIMP
Persoanele, care doresc sӑ fie cazati într-o cazare de urgențӑ a orașului Lausanne trebuie sӑ meargӑ la
biroul de rezervare.
Personal de la birou face rezervarea în funcție de locuri disponibile.
Utilizatorii pot avea o preferințӑ dar nu pot alege în care vrea sӑ doarmӑ.
Cazarea de urgențӑ al Orașului Lausanne nu sunt destinate persoanelor care au în curs de desfӑșurare, o
procedurӑ de Azil sau care beneficiazӑ de Ajutoare de urgențӑ județean.
Pentru a obține o rezervare utilizatorul iși dӑ numele, prenumele, data de nastere, și naționalitate, și o sӑ-i
sӑ facӑ o pozӑ.
Datele sunt tratate în mod confidențial.
Rezervӑrile sunt atribuite în felul urmӑtor.
Statut

Situati Persoanei

Durata de ședere

Perioada de rezervare

G1

Rezident de Lausanne, de mai mult
de un an, cu cetӑțenia elvețianӑ
sau permis de ședere valabil

14 nopți renovabile

Pӑnӑ la 15 zile în avans

G2

Persoanele în vӑrstrӑ, bolnavi,
femeii, copil însoțit

14 nopți renovabile
12 luni max. din 3 ani

Pӑnӑ la 15 zile în avans

G2T

Persoanele cu cetӑțenia elvețianӑ
sau cu permis de ședere și cu un
contract de lucru şi un lucru efectiv

14 nopți renovabile pe o
duratӑ de 3 luni max.

Pӑnӑ la 15 zile în avans

G3

Alte persoane

7 nopţi iarna, 2 nopţi vara,
renovabile dacӑ-i posibil

Pӑnӑ la 7 zile în avans

Ca urmare a acestor modificӑri a unii utilizatori se va schimba statutul
PREŢUL
Preţul de noapte 5 CHF de persoanӑ. Gratuit pentru copii pӑnӑ în 10 ani.
Aveţi ceva de mӑncare seara, un pat pentru noapte, micul dejun, şi posibilitatea dea face un duş.
URGENŢA
Cazarea de urgenţӑ nu au paturi pentru aceaşi searӑ. Numai în caz de urgenţӑ pot fi cazaţi seara fӑrӑ rezervare.
(Numai persoanele care se prezintӑ prima datӑ, sau aduşi de poliţie, sau EMUS).
SANCŢIUNE
 7 nopţi de sancţiune dupӑ 2 absenţe ne scuzate.
 7 nopţi de sancţiune in cas de transmitere a cartei de rezervaţie a unui alt utilizator sau să foloseşti cartea
de rezervaţie al unui alt utilizator.
 30 de nopţii de sancţiune in caz de utilizare a mai multe identitati la biroul de rezervare.
 7 nopţi de sancţiune in caz de a nu respecta regulamentul de cazare.
 Expluzarea definitiva din toate spaţiile de cazare in caz de crima sau infracţiune comise intr-o cazare.

