Sairaan lapsen kotihoitopalvelu henkilöstöetuna
Työnantajasi on päättänyt tarjota sinulle sairaan lapsen kotihoitopalvelun työsuhde -etuna. Kun lapsesi
sairastuu, sinun on mahdollista tilata omaan kotiisi ammattitaitoinen lastenhoitaja, joka on omistautunut
pienen potilaan hyvinvoinnille työpäiväsi ajaksi.
Huolenpitoa alle 12 -vuotiaalle sairaalle lapselle
Sairaan lapsen kotihoitopalvelu on tarkoitettu, kun perheessä alle 12-vuotias tai vammainen lapsi on sairas
tai toipilas. Palvelua saa tilata yhtä monta päivää, kuin työntekijällä on KVTESn perusteella oikeus
hoitaa omaa lastaan kotonaan yhtä sairastumista kohden. KVTES luku V, 9 § tilapäinen hoitovapaa, 1-4
päivää.
Palvelu sisältää lapsen kokonaisvaltaisen hoidon ja siihen liittyvät toimet, kuten lapsen iän ja voinnin
seurannan ja seuranpidon, lääkkeiden antamisen kirjallisen ohjeiden mukaan, ravitsemuksesta,
levosta ja hygieniasta huolehtimisen sekä yhteydenpidon vanhempiin sovitusti.
Osaavaa huolenpitoa
Kotipalvelu Mehiläinen Oy tarjoaa koti- ja kotisairaanhoidon, sairaan lapsen kotihoidon, perhe- ja
vammaistyön palveluita sekä sosiaali- ja terveysalan henkilöstöpalveluita lähes 20 vuoden kokemuksella.
Palvelumme tunnetaan korkeatasoisesta laadusta ja sydämellisestä palvelusta. Teemme työtämme
täydellä sydämellä. Asiakkaitamme ovat julkisen ja yksityisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt
sekä yksityiset henkilöt ja yritykset.
Kaikki hoitajamme ovat sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinnon suorittaneita
ammattilaisia ja heillä on laaja käytännön kokemus lastenhoidosta. Lastenhoitohenkilöstössämme on myös
ammattitaitoisia avustajia, joilla on useamman vuoden työkokemus lastenhoidosta. Työntekijämme on
haastateltu henkilökohtaisesti. Jokainen on esittänyt rikosrekisteriotteensa. Soitamme suositukset
edellisiltä työnantajilta. Voit jättää lapsesi turvallisiin käsiin ja hoitaa työsi ennalta sovittujen aikataulujen
mukaisesti.
Palvelun tilaaminen
Perhe voi tilata hoitajan soittamalla palvelunumeroomme puh. 050 347 8635, jossa palvellaan
henkilökohtaisesti klo 06.00 - 23.00, vuoden jokaisena päivänä.
Huom! Tilatun vuoron voi perua veloituksetta edeltävänä päivänä klo 20 mennessä.
Kun soitat, kerro
• Lapsen arvioitu hoitoaika, max 4 päivää,
• lapsen perussairaudet, allergiat ja lääkitykset ja muut tarvittavat tiedot
•
omat yhteystietosi ja henkilönumerosi
• työnantajasi nimi, vastuuyksikkösi nimi ja kustannuspaikkanumero 9 -numeroinen,
• puhelinnumero, josta tavoittaa vanhemman työpäivän aikana sekä
• muut asiat, jotka toivot lastenhoitajan huomioivan vuoronsa aikana.
Soitamme tai laitamme tekstiviestin aina ennen hoitovuoron alkamista tiedoksenne, kuka teille saapuu
lastenhoitajaksi.

