Velkommen til
midlertidig ophold på
Blomstergården

Praktisk information
Under midlertidig ophold på Blomstergården er ernæring og aktivt
hverdagsliv i centrum. Under forløbet forventes det, at du er aktiv i egne
daglige aktiviteter og de fælles hverdagsopgaver i huset.
Under opholdet vil du bo i en lejlighed med stue/soveværelse indrettet
med lænestol, bord, seng og klædeskab, samt badeværelse med
vaskemaskine og tørretumbler.
Blomstergården kan ikke tilbyde træning ved intern fysioterapeut, da
fysioterapi er en individuel ydelse, som du selv skal arrangere.
Under dit ophold har du mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter,
f.eks. Sjov motion og banko.
Der kan udleveres nøglebrik til hoveddør og lejlighedsdøren, samt nøgle til
egen skuffe i lejligheden.
Vi kan desværre ikke påtage os ansvaret for dine penge, tøj, hjælpemidler og andre personlige ejendele, og vi erstatter ikke bortkomne sager.
Hvis du indlægges under opholdet, vurderes det om dit ophold på
Blomstergården skal genoptages. Når opholdet afsluttes/afbrydes er det
dit ansvar at få afhentet dine personlige ejendele på Blomstergården.
Hoveddøren er aflåst i tidsrummet 22.00-06.00.
De midlertidige boliger er røg- og alkoholfrie. Rygning kan dog foregå
udendørs ved de opstillede askebægre.
Du skal selv sørge for transporten til og fra dit ophold på Blomstergården.
Opholdet er gratis, men der skal betales for forplejning og linned.
Priser pr. døgn: Forplejning: 110 kr. Linnedpakke: 10 kr.

Særligt til besøgende
Som gæst er du velkommen
til at drikke en kop kaffe
eller te. Mad og kager er
forbeholdt beboerne
Der er fri besøgstid.
Skikkelige husdyr må gerne komme med på besøg.
Der må ikke ryges eller nydes alkohol i de midlertidige boliger.

Hvad skal jeg medbringe?
Tøj der tåler maskinvask og tørretumbling
Fodtøj til både ude og inde, samt jakke
Toiletsager: F.eks. barbermaskine, shampoo,
tandbørste, tandpasta, håndsæbe m.m.
Bleer, skumvaskeklude, intimsæbe
Medicin – 2 store doseringsæsker
Sårplejeartikler

Hjælpemidler: F.eks. trykaflastende madras, kørestol,
badebænk, rollator, strømpepåtager m.m.
Parfumefri vaskepulver til vaskemaskine
Borgermappe med medicinkort
Hobbyartikler: F.eks. krydsordsblade, bøger,
strikketøj, dvd-film m.m.

P

Sundhedspersonalet kan kontaktes på:
96C st. tv - lejlighed 1-12: Tlf. 23 30 57 51
96C st. th - lejlighed 13-24: Tlf. 23 30 57 52
Midlertidig ophold på Blomstergården
Rosenkildevej 96C
4200 Slagelse
Daglig leder Kirsten Meilvang
Tlf. 5857 4366

