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HJÆLP TIL
VEDLIGEHOLDELSE AF TØJ

MYNDIGHEDSFUNKTION:
Ældre- og Handicapafdelingen
Tlf. nr.:
Ædrechef Anette Jensen
Fuldmægtig Randi Elbo Jensen
Borgergade 39, 9362 Gandrup
99 54 99 99
Telefontid:
Man, tirs, og onsdag 8.00-15.00
Torsdag 8.00-18.00, fredag 8.00-12.00
Visitator Jonna Raasted
Visitator Nanny Frisgaard
Værestedet, Bredgade 4
9362 Gandrup
Telefontid:
Mandag – fredag kl. 12.00-13.00

- hvad du kan forvente fra

kommunen

98 25 80 16

HALS KOMMUNE

Kvalitetsstandard
2005
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Hvem kan få hjælp?
Du kan få hjælp, såfremt kommunen vurderer at du
helt eller delvist er ude af stand til selv at udføre
opgaven. Hjemmehjælperen udfører normalt ikke
vedligeholdelse af tøj i hjem, hvor der er en rask
ægtefælle eller andre nære pårørende, der kan udføre opgaven.
Hvilke behov dækker hjælpen?
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Hjemmeplejen har desuden udarbejdet
pje
pjecer for følgende områder:
områder
Generel information om hjemmehjælp
Hjælp til personlig pleje
Hjælp til psykisk pleje og omsorg
Hjælp til rengøring
Hjælp til indkøb

Hjælp eller støtte til at udføre nødvendige praktiske
opgaver i hjemmet.

Hjælp til afløsning/aflastning
Hjælp til madservice og ernæring

Hvad e r formålet med hjælpen?
At sikre at der er rent tøj til rådighed.
Hvad kan du få hjælp til?
Tøjvask kan omfatte følgende ydelser:
Vask i maskine
• Sengelinned, håndklæder, viskestykker og beklædning
• (Nylonstrømper kommes i vaskepose)

Hjælp til genoptræning
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Til egne notater
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Øvrige ydelser:
• Tøjet hænges op og tages ned / tørretumbles
• Tøjet lægges sammen
• Tøjet lægges på plads
• Småreparationer såsom isyning af knapper og
lignende
• Indlevering af tøj til vask / rensning på lokalt
indleveringssted

Hvad kan du ikke få hjælp til?
•
•
•
•

Strygning
Rulning
Vask af tøj i hånden
Vask af større boligtekstiler eksempelvis duge
og gardiner
• Større reparationer af tøj eksempelvis isætning
af lynlås, oplægning/forandring
Hvor meget hjælp kan du få?
Hjælpen gives efter behov og ydes på hverdage
mellem kl. 7.00-15.00.
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Har du brug for yderligere oplysninger kan du kontakte en visitator.
Desuden henvises til folder om generel information
for øvrige oplysninger.
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Til egne notater.

