FERIE I NORDDJURS KOMMUNE
INFORMATIONSFOLDER til dig der skal på ferie i Norddjurs Kommune og
har brug for hjælp til personlig pleje og/eller sygepleje.

Du skal kontakte din hjemkommune og bede dem
bestille hjælpen.
Det gør du ved, at udfylde et bestillingsskema som
kan rekvireres ved visitationsenheden i Norddjurs
Kommune, eller hentes på kommunens hjemmeside. Skemaet udfyldes og mailes via sikker mail
til sundhed@norddjurs.dk, gerne 2 uger før din
ankomst.
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HJEMMEPLEJE
Har du behov for hjemmepleje under dit ferieophold i Norddjurs
Kommune, leveres hjælpen af hjemmeplejen.
Det er Norddjurs Kommune, der beslutter, hvilken hjælp du
konkret kan få med udgangspunkt i Norddjurs Kommunes serviceniveau.
Får du hjælp til personlig pleje, skal din hjemkommune medsende en beskrivelse af dit funktionsniveau og den vanlige
hjælp.
Du skal selv medbringe alt til personlig pleje herunder sæbe,
engangsvaskeklude, engangshandsker, bleer, underlag o.l.

HJÆLPEMIDLER
Det er ikke muligt at låne/leje hjælpemidler i Norddjurs Kommune. Derfor er det vigtigt at du medbringer alle dine hjælpemidler, fx spiseredskaber, madras, vendelagen, rollator, lift og
sejl til liften o.l. så du kan modtage hjælpen sikkerheds- og
sundhedsmæssigt forsvarligt.
Hvis det grundet ferieboligens indretning skønnes nødvendigt at
der anvendes hjælpemidler såsom plejeseng og lift, og disse
ikke er bevilliget i hjemkommunen, kan disse udlånes fra Norddjurs Kommune.
Norddjurs Kommune foretager ikke boligændringer i ferieboliger, og stiller ikke ramper til rådighed.

VISITATIONS– OG HJÆLPEMIDDELAFDELINGEN

Side 3

FERIEBOLIGEN SOM ARBEJDSPLADS
For at sikre den bedste hygiejne, skal der være hudvenlig håndsæbe og køkkenrulle til rådighed for hjemmeplejens personale.
Der må ikke ryges, når der er personale til stede.
Hvis der er husdyr må disse ikke opholde sig i samme rum som
personalet fra hjemmeplejen.

SYGEPLEJE
Har du behov for sygepleje under dit ferieophold, kan du få
hjælp fra Norddjurs Kommunes sygepleje.
Som hovedregel skal du benytte sygeplejeklinikkerne i Grenaa,
Auning eller Glesborg. (se evt. brochuren om sygeplejeklinikkerne) Er det ikke en mulighed, kan du få hjemmesygepleje.
Alle sygeplejeartikler, som skal anvendes i forbindelse med
pleje og behandling, skal du selv medbringe.

HJÆLP TIL MEDICINDOSERING
Du kan kun få hjælp til medicindosering, hvis dit ophold strækker sig ud over en periode på 4 uger. Hvis du skal have hjælp til
medicindosering, skal du selv medbringe doseringsæsker, en
ajourført medicinliste samt al medicin.

NORDDJURS KOMMUNE
Visitations- og hjælpemiddelafdelingen
Sangstrupvej 32, Voldby
8500 Grenaa
sikker mail: sundhed@norddjurs.dk
Telefontid mandag-fredag kl. 8.00-15.00
Telefon 8959 2110

Grundet den nuværende situation i Danmark omkring
Corona, opfordre vi til at du:
• bliver hjemme hvis du udviser symptomer på forkølelse
eller influenza.
• hvis du allerede er ankommet og føler dig sløj, kontakter
hjemmeplejen inden det aftalte besøg, så personalet kan
tage deres forholdsregler.
• kan forvente at personalet beder ægtefælle eller andre i
husstanden om, at opholde sig i et andet rum, eller udenfor boligen under hjemmeplejens besøg.
• er ekstra opmærksom på hvordan du omgås andre gæster.
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