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Butikskasse

Hemleverans av matvaror inköpta i närbutik x
1/vecka. Butikskassen är till för personer som
inte själv har möjlighet att handla i närbutiken
eller inte själv kan tillreda mat.
Måltidsservice
Måltidsservice betyder hemtransporterad
lunch och ordnas för dem som inte kan
använda sig enbart av butikskasse.
Måltidsservicen är till för personer vars hälsa
utsätts för risk utan regelbundna måltider
(diabetiker, personer med minnessjukdom).
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Hemtransporterad lunch kan beviljas enligt
tre olika alternativ:
 3 dagar per vecka (mån, ons, fre),
 5 dagar per vecka (må-fre) eller
 7 dagar per vecka förutsätter beviljad daglig
hemservice.

Hemservicens stödtjänster till för
att underlätta vardagen där
hemma och stöda ett tryggt
hemmaboende.

Måltidsservice forts…
Veckor där söckenhelger infaller (ex. påsk)
garanteras måltidsservice enligt antal beviljade
dagar.
Trygghetsservice
Trygghetsservice ordnas dygnet runt i form av
trygghetstelefon, plus dörrvaktssystem vid behov.
Trygghetstelefonen är till för personer med
funktionsnedsättning och som inte kan kontakta
hjälp med vanlig telefon ifall olyckan är framme.
Dörrvaktssystem
kan
kopplas
till
trygghetstelefonen och fungerar så att det
alarmerar när ytterdörren öppnas vid särskild
tidpunkt (exempelvis nattetid).

Klädservice


Hemservicens stödtjänster

Klädservice innebär klädvård utanför det egna
hemmet och är till för personer som inte har
tvättmöjligheter hemma, eller som inte har
anhöriga/närstående som kan hjälpa till.
Kläderna förs till tvätteriet på Tallmo
vårdcenter för tvättning.

Hemservicens mål är att ge
stödtjänster som är klientinriktade,
högklassiga och erbjuder en jämlik
service.

Duschservice


Duschservice ordnas vid Tallmo vårdcenter och
är till för personer som saknar ändamålsenliga
duschutrymmen hemma. I duschservice
ingår hjälp från hemservice om så behövs.
Ifall
man
inte
själv
eller
de
anhöriga/närstående inte har möjlighet att
ordna transporten, så ordnar hemservice
taxiskjuts.

Snöplogning
 Bidrag för snöplogning kan beviljas ifall
personens bruttoinkomster per månad
understiger 1300 €. Klienten betalar själv
kostnaderna för snöplogning och för sedan
in
kvitto
på
betalningen
samt
inkomstutredning
till
socialkansliet.
Inkomstutredningen fås av hemserviceledaren. Bidraget för snöplogning uppgår till
max 25 % av kostnaderna.

Ansökan om stödtjänster?



Ansök per telefon till hemserviceledaren på
omsorgskansliet.
I ansökan beaktas den äldres hälsa och
funktionsförmåga, samt servicebehov.

Kriterier för beviljande av stödtjänster?
Kommunens kriterier för beviljande av hemvård
och stödtjänster, www.vora.fi

Kontakta oss
Handläggare av hemservice, stödtjänster
och närståendevård
Hemserviceledare
Tel. (06) 3821 421,
Bäst nåbar mån-fre kl. 9-10
Ansvarig närvårdare (Vörå-Maxmo)
Tel. 050 3076 978,
Bäst nåbar mån-fre kl. 8-14
Ansvarig närvårdare (Oravais)
Tel. 050 5716 080,
Bäst nåbar mån-fre kl. 8-14
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Öurvägen 31
66800 Oravais

