Leverer hjemmepleje af høj kvalitet med fokus på:
Omsorg, service, tillid og respekt

Kære bruger, modtager af hjemmehjælp
Tak for din interesse i Jysk hjemmepleje.
Vi er et lokalt firma, der er godkendt af kommunen til levering af både
pleje og praktisk bistand.
Vores ambition er at tilbyde hjælp og pleje med udgangspunkt i dine
ønsker og behov. Vi lægger vægt på, at hjælpen planlægges i et tæt
samarbejde mellem dig og din kontaktperson hos os.
Jeg er uddannet sygeplejerske og har gennem mange års arbejde kendskab
til hjemmeplejen. Det kendskab har inspireret mig til at starte Jysk
hjemmepleje, som et alternativ til det kommunale tilbud.
I Jysk hjemmepleje tilbyder vi kompetent hjælp fra dygtige og
engagerede medarbejdere, der brænder for at skabe et positivt og godt
samarbejde med dig.
Jeg håber, at du har lyst til at samarbejde med Jysk hjemmepleje. Det er
let og gratis at skifte til os. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen
til at kontakte mig for en uforpligtende samtale om, hvad vi kan tilbyde
netop dig.

Venlige hilsner
Trine Thøgersen Jul
Stifter af Jysk hjemmepleje
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Vi kan blandt andet tilbyde dig hjælp til
 Bad
 Personlig hygiejne
 Rengøring
 Vasketøj
Ovenstående ydelser leveres uden omkostninger for dig, når de er
bevilget af visitator i kommunen.
Som tilkøbsydelse kan du blandt andet vælge
 Ledsagelse til f.eks. familiebegivenheder, udflugter o.l.
 Indkøbsture
 Ekstra rengøring
Vores samarbejde
 Vi medbringer selv rengøringsmidler, klude, mopper og tilsvarende,
når vi gør rent hos dig. Det eneste, du skal sørge for, er en støvsuger.
 Vi hjælper dig med alle opgaver omkring opstart og skift til os som
leverandør
 Vi lægger vægt på, at give dig indflydelse på f.eks. tidspunkt og måden
opgaverne udføres på
Faglighed
 Vores medarbejdere er fagligt dygtige
 Du vil møde medarbejdere med uddannelser som f.eks. sygeplejerske,
social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper
Tillid
 Vores medarbejdere har tavshedspligt og udtaler sig ikke om, hvad de
oplever i samarbejdet med dig
 Vi stiller os gerne til rådighed for en samtale, hvis du har ønsker om
ændringer eller, hvis du mod forventning har en dårlig oplevelse med
os. På den måde hjælper du os med at blive bedre
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Sådan vælger du os
Er det første gang, du skal modtage hjemmehjælp, skal visitator oplyse
dig om hvilke godkendte leverandører, der er i kommunen. Herefter beder
du blot om at modtage hjælpen fra Jysk hjemmepleje.
Hvis du allerede modtager hjælp fra kommunen eller en anden
leverandør, kan du altid skifte til Jysk hjemmepleje. Det er gratis og let.
Kontakt os og hør nærmere:

Jysk hjemmepleje
Tlf. 61 42 44 46
kontakt@jysk-hjemmepleje.dk
CVR: 34818282
Se også vores hjemmeside:
www.jysk-hjemmepleje.dk
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