Servicepakken
Denne pjece handler om de valgfrie ydelser, som du kan købe,
når du flytter på et af kommunens plejecentre. Nedenfor kan du
læse mere om ydelserne og priserne på dem.

Valgfrie
ydelser

Ydelsens indhold

Service- Morgenmad, middagsmad, aftensmad,
pakke
mellemmåltider incl. kaffe/the/saft kage
Kost
mm.
Servicepakke 1
med
vask af
eget
linned

Vask af personligt tøj og eget linned.
Husholdningsartikler på beboerstuer:
Toiletpapir, eengangshåndklæder, affaldsposer, flydende håndsæbe, toiletrens,
rengøringsmidler, gulvklude, el pærer til
egen bolig.
Husholdningsartikler på fællesarealer:
Køkkenruller, opvaskemidler, ovnrens,
karklude, opvaskebørster, viskestykker,
husholdningsfilm og bagepapir, stanniol,
kaffefiltre, plastikposer, lys, servietter.
Vedligeholdelse af inventar.

Pris pr.
måned
3.472 kr.

316 kr.

Valgmulighed
Ydelserne i servicepakken er valgfrie.
Når du flytter ind indgås der en serviceaftale mellem dig og plejecentret om ydelserne. Betalingen for ydelserne opkræves forud på
faktura.
Valgfrie
ydelser

Ydelsens indhold

Servicepakke 2 Linned leveres og vaskes af ekstern leverandør. Vask af personligt tøj.
med vask
og leje af
Husholdningsartikler på beboerstuer:
linned
Toiletpapir, eengangshåndklæder, affaldsposer, flydende håndsæbe, toiletrens, rengøringsmidler, gulvklude, el pærer til egen bolig.

Pris pr.
måned
696 kr.

Husholdningsartikler på fællesarealer:
Køkkenruller, opvaskemidler, ovnrens,
karklude, opvaskebørster, viskestykker,
husholdningsfilm og bagepapir, stanniol,
kaffefiltre, plastikposer, lys, servietter.
Vedligeholdelse af inventar.
Vindues- Vinduerne i boligen pudses indvendigt 4
pudsning gange årligt

13 kr.

Fællesarrangementer

73 kr.

Deltagelse i diverse fællesarrangementer

Praktiske oplysninger
Når du flytter ind får du udleveret en serviceaftale, hvor du
kan vælge de ydelser, som du ønsker. Personalet kan hjælpe
dig med at udfylde aftalen og med at sørge for, at den
afleveres til Sundheds- og Omsorgscentret, senest to dage efter du er flyttet ind.
Betaling
Betalingen for de ydelser du vælger opkræves forud via faktura. Betalingen kan tilmeldes betalingsservice.
Ændringer / opsigelse
Ved ændringer udfyldes ny serviceaftale.
Serviceaftalen kan opsiges / ændres til den 1. i en måned.
Reguleringer
Kost kan kun tilbagebetales for hele dage.
Opsigelse ved dødsfald / fraflytning
Der er intet opsigelsesvarsel ved dødsfald og fraflytning.
Opsigelsen sker samme dag, og der refunderes for ydelserne
for resten af måneden.

Servicepakken på
plejecentrene
Serviceinformation

Henvendelse vedr. servicepakken
Henvendelse angående serviceaftalen skal ske til Sundhedsog Omsorgscentret. Plejecentrets personale kan hjælpe dig
med at kontakte Sundheds- og Omsorgscentret.
Sundheds- og Omsorgscentret
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf. 57 62 80 06
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