Attendo bakım hizmeti

Kopenhag´da
iyi ve güvenli
bir ortam

Size yardım
edebiliriz

E

ğer günlük yaşantınızda pratik yardım veya
kişisel bakıma ihtiyacınız varsa, Attendo size
yüksek kaliteli bir evde bakım hizmeti sunmaktadır.
Belediye tarafından onaylanmış evde yardım
hizmetinin yerine getirilmesi için bizi tercih
edebilirsiniz.
Size verilecek olan hizmeti öncelikli olarak yerine
getirecek olan personel, aynı zamanda sizinle sabit
irtibatta olan personel olacaktır. Dahası, evinize
gelen personelin sürekli aynı birkaç kişi olması için
elimizden geleni yapmayı amaçlıyoruz.
Çalışma planlamalarımızı yaparken personelimizin
size söz verdiğimiz saatte gelebilmesini sağlamak için
gerekli olan düzenlemeleri yapıyoruz. Yine de, eğer
bir gecikme durumu olursa, sizi arayıp haber veririz.
İstediğiniz zaman “esnek hizmet” imkanımızdan
yararlanabilir ve belirli günlerde, size hak
olarak tanınmış hizmeti, arzu ettiğiniz başka bir
hizmetimizle değiştirebilirsiniz.

Eger bu hizmetimiz,
devlet tarafından
size hak olarak
verilmi ise
ücretsizdir.
Attendo’yu
seçtiginizde

Ekstra yardım
hizmeti talebiniz
olması halinde
Eğer ekstradan bir özel temizlik, güzel bir ayak
banyosu veya yürüyüş gibi hizmetlerimizden
yararlanmayı arzu ederseniz, size yardımcı olabiliriz.

Bizden satın alabilece iniz hizmetler,
örnek olarak unlar olabilir:

• Evi derleme, toplama ve temizlik
• Attendo´nun kasalı bisikleti ile bir gezinti
• K işisel zaman ayırma – örnek olarak, beraberce bir
kahve içip sohbet etmek

Size, açık havada bir gezintide, bir toplantı veya aile
ziyaretine giderken eşlik edebiliriz.
Bu hizmetlerin bir kısmı –mesela temizlik hizmeti–
vergi dairesinin yönetmeliklerine uygundur ve buna
ödenen miktar vergiden muaf tutulabilir.

Attendo’da
kasalı bisikletlerimiz
ile tur imkanı

Günlük ya amınızda
düzen ve intizam
Ç

alışanlarımız bu işin eğitimini almış ve size
yardım edebilecek kalifiye elemanlardır.
Çalışanlarımız işlerini yaparken siz ve yakınlarınızla da
fikir alışverişi içinde olacaklardır. Ayrıca çalışanlarımız
sizinle ilgilenen diğer hasta bakıcı, yemek dağıtıcıları,
egzersiz öğretmenleri gibi personel ile de sürekli
iletişim halinde olacaktır.
Firmamız çalışanları sürekli yaşadığınız bölgede
faaliyet içinde oldukları için şehir veya bölgenizde
var olan ve belki sizin de ilginizi çekebilecek olan,
birçok aktivite ve imkandan haberdardırlar. Eğer
böyle bir ihtiyacınız olursa, başvuru yapmanız
halinde, doktorunuzla irtibata geçme, belediye yardım
hizmetlerinden veya bölgenizdeki bir imkandan
yararlanma gibi konularda, size yardımcı olabiliriz.

Attendo Kopenhag

A

ttendo, Danimarka’daki birçok farklı
belediyelerde, evde bakım hizmeti sağlama
konusunda geniş bir tecrübeye sahip olan bir firmadır.
Tüm personelimiz, Attendo çalışanlarına mahsus
üniformalar giyerler ve yakalarında görünecek şekilde
bir isim etiketi taşırlar. Çalışanlarımız, özel hayata
saygının öneminin farkında olarak ve izinsiz olarak
dışarıya bilgi vermeme konusunda yeminli olarak
işlerini yaparlar.
Kopenhag´daki ofisimizde, hafta içi, hergün mesai
saatleri içinde bir çalışanımız bulunmaktadır. Bizimle
konuşmanız gerektiğinde, çekinmeden ofisimizi
arayabilirsiniz. Mesai saatleri dışında gelişebilecek
olağanüstü bir durumdan ötürü bizimle iletişime
geçmeniz gerektiğinde, acil telefon numaramızdan
çalışanlarımıza ulaşabilirsiniz.
Çalışanlarımızın işlerini memnuniyetle ve severek
yapabilmeleri bizim için önemlidir. Çalışanlarımızın
iyi bir çalışma ortamı içinde çalışabilmeleri için gayret
edilmektedir ve çalışanlarımız toplu sözleşmeye tabidirler.

Attendo

• Ücretsiz, devlet

onaylı evde bakım
hizmeti

• Sabit irtibat personeli
• Kararlaştırılmış
ziyaret saatleri

• Eğitimli ve nitelikli
personel

• Esnek evde bakım
hizmeti

• Belediye ve mahalli
kurumlarla yakın
işbirliği

• Opsiyonel, ekstra
yardım satın
alabilme imkanı

Size uygun şekilde hizmet ve bakım

Attendo Kopenhag
koebenhavn@attendo.dk
www.attendo.dk/københavn
Telefon 33 91 91 00
Tyrkisk udgave
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Sizinle tanı mak için
sabırsızlanyoruz

