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Norrgårdenin vanhustentalo

Toimintamme on tarkoitettu vähintään 65-vuotiaille henkilöille.
Oma asunto

Saat meille muuttaessasi oman asunnon, joka sisältää yhden huoneen,
keittiötilan sekä ison kylpyhuoneen.
Huoneessa on sänky valmiina,
mutta muut kalusteet, verhot ja
lamput saat tuoda asuntoon itse.

Suunnittelu ja seuranta

Kun sinulle on myönnetty vanhustenasunto, otamme sinuun yhteyttä
ennen muuttoasi.
Yhteyshenkilö

Saat meille muuttaessasi oman yhteyshenkilön (hoivahenkilö), jonka
kanssa sinä ja omaisesi pääasiassa
olette yhteydessä.

Toteutussuunnitelma

Yhteyshenkilösi laatii yhdessä sinun
ja omaisesi/läheisesi kanssa toteutussuunnitelman, josta käy ilmi,
millaista apua sinä tarvitset ja miten
toimet on tarkoitus toteuttaa.
Hoivatoimet sekä terveydenja sairaanhoito

Vanhustentalossa on hoivahenkilökuntaa (apuhoitajia ja hoitoapulai-sia),
ja saatavilla on tarvittaessa myös sairaanhoitajan, lääkintävoi-mistelijan,
työterapeutin ja lääkärin apua.

Toiminta

Tarjoamme erilaista toimintaa asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan.
Huomioitavaa

On oleskeluhuoneessa. Et tarvitse omaa TV-lisenssiä huoneessa
pidettävää televisiota varten.

TV:

Vakuutus: Suosittelemme jokaista
hankkimaan oman kotivakuutuksen.
Arvoesineet ja henkilökohtainen
omaisuus: Jos et pysty itse huolehti-

Lääkkeet annostellaan ApoDosjärjestelmän mukaan, ja jokainen
maksaa itse omat lääkkeensä.

maan omasta taloudestasi, sinulla
tulee olla omainen tai uskottu mies,
joka hoitaa puolestasi talousasiat, sekä
ostosten teon. Jokaisessa asunnossa
on käytettävissä oma arvokaappi.

Ateriat

Maksut ja taksat

Lääkkeet

Saat itse valita, syötkö yhteisessä
ruokasalissa vai omassa asunnossasi. Joka päivä on valittavana kolme
eri ruokalajia. Tarjoilemme:
•
•
•
•

Aamiaisen, joka valmistetaan
yhteisessä keittiössä.
Lounaan ja päivällisen, jotka
kokkimme valmistavat keittiös
sämme paikan päällä.
Kahvia ja teetä
Väli- ja iltapalan

Sosiaalitoimisto veloittaa aterioista
ja hoidosta. Vuokra maksetaan suoraan vuokranantajalle UpplandsBro husille. Jos haluat lisätietoa
hakemuksesta, maksuista ja taksoista, voit ottaa yhteyttä vanhustenhuollon avuntarpeenkäsittelijään
kunnan asiakaskeskuksen kautta,
puhelin 08-581 690 00.
Vaitiolovelvollisuus

Kaikilla vanhustentalossa työskentelevillä on vaitiolovelvollisuus.

Käyntiosoite:

Norrgårdsvägen 13,
Lärarvägen 2, Bro
Postiosoite:

Norrgårdens äldreboende
Socialkontoret, Furuhällsplan 1
SE-196 81 Kungsängen

Vanhustentalon yhteystiedot:

puhelin 08-581 696 25
yksikköpäällikkö (päiväsaikaan):
vaihteen kautta 08-581 690 00
Kerro meille mielipiteesi

Mielipiteesi ovat meille tärkeitä,
koska ne auttavat meitä parantamaan toimintaamme.
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