Kotipalvelun
tukipalvelut
helpottamaan arkea kotona ja
varmistamaan
turvallista
kotona asumista.

Tarjoamme seuraavia tukipalveluja
Kauppakassi

Kotipalvelun
lisäpalveluja

Ostosten toimittaminen kotiin lähikaupasta
kerran viikossa. Kauppakassipalvelu on
tarkoitettu niille, jotka eivät itse pysty käymään
lähikaupassa ostoksilla tai jotka eivät pysty itse
laittamaan ruokaa.

Turvapuhelin
Turvapuhelinpalvelu
toimii
ympäri
vuorokauden. Se tarkoittaa turvapuhelinta ja
tarvittaessa ovihälytysjärjestelmää.

Ateriapalvelu
Ateriapalvelu tarkoittaa kotiin toimitettua
lounasta. Se voidaan tilata niille, joille
Kauppakassi-palvelu ei riitä.
Ateriapalvelu on tarkoitettu niille, joiden terveys
vaarantuu
ilman
säännöllisiä
aterioita
(diabeetikot, muistisairaat).

Vöyrin kunta,
Vanhustenhuolto

Ateriapalvelu jatkuu…
Sellaisina viikkoina, joina yksi viikonpäivistä
on arkipyhä (esim. pääsiäinen), ateriapalvelu
toimitetaan
myönnettyjen
ateriapalvelupäivien mukaan.

Ateriapalveluun myönnetään jokin seuraavista
kolmesta vaihtoehdosta:

3 päivänä viikossa (ma, ke, pe),

5 päivänä viikossa (ma-pe) tai

Turvapuhelin on tarkoitettu henkilöille, jotka
voivat heikentyneen toimintakyvyn vuoksi
joutua tilanteeseen, jossa he eivät pysty
kutsumaan apua tavallisella puhelimella.
Ovihälytysjärjestelmä
voidaan
kytkeä
turvapuhelimeen, ja järjestelmä hälyttää, jos
ulko-ovi avataan tiettynä vuorokaudenaikana
(esimerkiksi yöllä).

Pyykinpesupalvelu

Kotipalvelun tukipalveluja

Pyykkipalvelu tarkoittaa vaatehuoltoa kodin
ulkopuolella. Palvelu on tarkoitettu niille,
joilla ei ole pyykinpesumahdollisuutta
kotonaan tai joilla ei ole omaisia/läheisiä,
jotka voisivat auttaa. Vaatteet viedään
pestäviksi Tallmon palvelukeskukseen.

Kotipalvelun tavoitteena on
tarjota tukipalveluja, jotka ovat
asiakaslähtöisiä,
korkealaatuisia ja tasa-arvoisia.

Suihkutus
Suihkutuspalvelu
tilataan
Tallmon
palvelukeskuksesta, ja se on tarkoitettu niille,
joilla ei ole kotonaan peseytymiseen sopivia
tiloja. Suihkutukseen saa tarvittaessa apua
kotipalvelusta. Jos asiakas tai hänen
omaisensa/läheisensä eivät tilaa kuljetusta,
kotipalvelu tilaa taksikuljetuksen.
Lumenauraus
Lumenaurausapua
voidaan
myöntää
asiakkaalle, jonka bruttotulot ovat alle 1300 €
kuukaudessa.
Asiakas
maksaa
lumenaurauksen itse ja toimittaa sitten
maksukuitin
ja
tuloselvityksen
sosiaalitoimistoon. Kotipalveluohjaajalta saa
tuloselvityksen. Lumenauraukseen voi saada
tukea enintään 25 % kustannuksista.

7 päivänä viikossa edellyttäen, että
asiakkaalle on myönnetty päivittäinen
kotipalvelu.

Ota yhteyttä
Tukipalveluhakemus
Hakemus
tehdään
puhelimitse
kotipalveluohjaajalle sosiaalitoimistoon.
 Hakemuksessa otetaan huomioon vanhuksen
terveydentila,
toimintakyky
sekä
palveluntarve.


Tukipalvelujen
myöntämiskriteerit

Koti- ja tukipalvelujen käsittelijä
Kotipalveluohjaaja
Puh. (06) 3821 421, parhaiten tavoitettavissa
ti, to-pe klo 9.00–10.00
Vastaava lähihoitaja (Vöyri-Maksamaa)
Puh. 050 3076 978, arkisin klo 8.00–14.00
Vastaava lähihoitaja (Oravainen)
Puh. 050 5716 080, arkisin klo 8.00–14.00

Kunnan kotipalvelun ja tukipalvelujen
myöntämiskriteerit www.vora.fi
Vanhustenhuolto
Öurintie 31
66800 Oravainen

