Vigtigt at vide
ved indflytning
på Egebo

A

t flytte på plejehjem er ofte en omvæltning for den, det
drejer sig om og de pårørende.
Man skal forholde sig til nye mennesker, nye omgivelser og ikke mindst et nyt hjem.
Derfor har EGEBO fremstillet denne folder, som giver overblik
over de praktiske ting, der er i forbindelse med en indflytning.
Man skal tænke på, at samtidig med, at det er et privat hjem,
er det også en arbejdsplads for det personale der skal yde den
bedste pleje og omsorg.
Når man har sagt ja tak til en bolig på EGEBO, aftales indflytningsdatoen med teamlederen.
EGEBO sørger for, at der er en autoriseret seng – som er obligatorisk i lejligheden. Det er en god seng, som lever op til de
krav, der kan være i forbindelse med særlig pleje. Men ellers
kan boligen indrettes efter beboerens eget valg evt. i samarbejde med pårørende.

Beboeren og de
pårørende står
selv for:
•

At købe gardiner og sætte gardinstang op. (Hjælp kan bestilles mod
betaling)
• Samle møbler
• Hænge billeder/lamper op. (Husk
at have slagboremaskine med)
• Sørge for ordentlig arbejdsbelysning i boligen (Specielt ved
sengen)
• Batterier til dørklokken hvis der ikke er i forvejen.( Gælder
kun nr. 21 )
• Hårde hvidevarer – køleskab (Husk A-mærket). Beboeren
køber det selv og holder det rent
• Mærkning af tøj (EGEBO har en mærkemaskine)
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•

Ønskes egen telefon, skal man selv kontakte telefonselskabet
• Ønskes eget fjernsyn, indgår abonnementet til tv-stik i huslejen (11 kanaler). Beboeren betaler selv licens
• Beboeren bedes have tøj og undertøj nok til to uger, da der
vaskes én gang om ugen. Kontaktpersonen og teamlederen er
klar til - sammen med beboeren at vurdere behovet.
• Beboeren bedes have to sæt dyner og puder, så der er et
ekstra sæt, hvis der skulle blive brug for det.
• EGEBO sørger for at melde flytning. Man kan beholde egen
læge, men ønsker man at bruge husets læge, skal EGEBO have besked senest ved indflytningen.
Beboeren sørger selv for at omadressere sin indboforsikring.
Beboeren skal sammen med fysioterapeuten se på beboerens
hjælpemidler for at vurdere, om de fortsat dækker det aktuelle
behov.

På EGEBO har vi følgende
regler for at undgå faldulykker og lette rengøringen:
Boligen kan ikke forsynes med tæpper,
og løse ledninger og kabler skal arrangeres samlet langs væggen. Tre måneder
efter indflytningen skal EGEBOs sikkerhedsgruppe foretage en vurdering af boligen for at sikre, at den lever op til de
gældende sikkerhedskrav, som også omfatter god plads til f.eks. at hjælpe en beboer fra stolen til sengen.
El-kørestole må kun benyttes indendørs, hvis man kan bestå
en køreprøve og ikke kan gå ved hjælp af andre gangredskaber. El-kørestolen skal opbevares i boligen og må ikke stå på
gangene ifølge brandregulativet. El-scotere må ikke benyttes
indendørs og skal opbevares i kælderen.
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EGEBO
Bystævneparken 22
2700 Brønshøj
Tlf.: 38 27 40 40
Mail: admin@plejecenteregebo.dk
www.plejecenteregebo.dk

Det er godt
at blive gammel
- i EGEBO
Redaktion: TIDENS INFO - tlf.: 62 55 12 45
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