Tilkøbsydelser 2015
Praktisk hjælp

Tryghed

☐

Rengøring og hovedrengøring

☐

Tryghedsopkald og tryghedsbesøg.

☐

Oprydning i skabe

☐

☐

Ekstra skift af sengetøj

Tilbud om samvær med pårørende, der ikke kan
lades alene uden opsyn. Gælder også vågetjeneste
hos alvorligt syge og døende.

☐

Vinduespudsning

☐

☐

Individuelle ønsker om nærvær, herunder
eksempelvis højtlæsning.

Rengøring af køleskab og fryser

☐

☐

Madlavning, herunder evt. tilberedning af større
portioner mad og nedfrysning i mindre portioner.

Hjælp til korrespondancer og brevskrivning,
herunder elektronisk kommunikation.

☐

Bagning (eksempelvis småkager til jul) og syltning

☐

Borddækning ved besøg og efterfølgende oprydning
og opvask.

☐

Op og nedtagning af pynt til højtider

☐

Let havehjælp, rengøring af altan og terrasser, tage
havemøbler ud/ind, græsslåning, plante krukker
o.s.v.

☐

Ophængning af billeder, lamper og skift af pærer

☐

Strygning af tøj, reparation af tøj/isyning af knapper

Personlig pleje

☐

Priser pr. time inkl. moms
Dag hverdag

kl. 07.00-15.00

kr. 357,50,-

Aften/nat hverdag

kl. 15.00-07.00

kr. 420,-

Lørdag

kl. 07.00-15.00

kr. 420,-

Lørdag aften/nat

kl. 15.00-07.00

kr. 500,-

Søndag og helligdage

Vigtige oplysninger

Velvære, ekstra bad, fodbad, hårvask, ordne hår og
føntørring.

• Listen med tilkøbsydelser er nogle af dine muligheder.
Har du et behov for hjælp, som ikke fremgår af listen,
så skal du endelig ringe og tale med os.
• Den første time afregnes i hele timer. Efterfølgende
afregnes der i halve timer.

Ærinder

☐

Indkøb

☐

Afhentning af medicin

Ledsagelse

☐

Ledsagelse til indkøb, optiker, læge, frisør,
træningscenter o.s.v. eller lignende.

☐

Ledsagelse til private besøg/arrangementer, ferie,
biograf, restaurantbesøg, foreninger, bankospil,
gudstjenester o.a.

• Opstart efter aftale. Afmelding senest 2 hverdage før
planlagt tid. Ved for sen afmelding vil ydelsen blive
faktureret.
• Ved bestilling afdækkes ønsket tidspunkt for levering af
ydelsen. Der kan forekomme afvigelse på +/- 30 min,
dog ikke ved tidsangivne ydelser såsom møder, arrangementer, ledsagelse.
• Omsorg Sjælland sikrer, at medarbejderen har de nødvendige kompetencer.
OBS: Ledsagelse tillægges eventuelle udgifter til transport.

Kontaktoplysninger
Navn:

kr. 600,-

Telefon:

Omsorg Sjælland · Tlf. 59 43 96 00 · mail@omsorgsjaelland.dk · www.omsorgsjaelland.dk

