Poetsdienst

Ons aanbod
Onze Thuiszorgdiensten hebben tot doel
om gebruikers met
een verminderde zelfredzaamheid, op een
menswaardige manier in
hun vertrouwde
omgeving te laten
wonen.
Om een beroep te
kunnen doen op onze
diensten dient u inwoner
te zijn van Groot Halle.

Wij hebben een team van professionele schoonmaakhelpers in
dienst die u hulp kunnen bieden bij het onderhoud van de woning.
De poetshulp kan bijvoorbeeld instaan voor het afstoffen, dweilen,
schuren, stofzuigen, ramen zemen, sanitair onderhouden.
Dit is het regelmatige, normale onderhoud van de woning.
Daarnaast staat uw poetshulp ook in voor onderhoudswerkzaamheden die minder frequent moeten gebeuren, zoals het schoonmaken van huishoudapparaten, het schoonmaken en ordenen van
kasten, het reinigen van tapijten, het boenen van meubels, het
afwassen en onderhouden van deuren, het vegen van de stoep,
het meehelpen bij het aanbrengen van schoon beddengoed, het
afnemen en ophangen van gordijnen.
Kelders, zolders en onbewoonde ruimten kunnen jaarlijks een
poetsbeurt krijgen.

Voor wie?
Hulpbehoevenden die ten gevolge van ziekte, hoge leeftijd, fysieke
of mentale beperking, sociale omstandigheden niet meer in staat
zijn om zelf hun woning schoon te maken.

Hoe aanvragen?
Neem contact op met het loket.
Indien u in aanmerking komt zal een medewerker bij u thuis langskomen om het sociaal verslag
op te maken.
Bij positief advies wordt u het recht op poetshulp toegekend.

Kosten?
De poetshulp wordt vastgesteld op een aantal uren per week of per twee weken afhankelijk van
uw situatie.
Uw bijdrage per uur wordt bepaald op basis van de totale inkomsten van uw gezin.
Poetsdienst met dienstencheques: €9,00 per uur.
Voor de geleverde diensten krijgt u maandelijks een factuur toegestuurd.

Contact nemen
OCMW Halle
Auguste Demaeghtlaan 38
1500 Halle
Open: werkdagen van 08.45 tot 12.00 en van
13.00 tot 16.15 (namiddag enkel na afspraak)
Telefoon: (02) 361 16 16
Fax: (02) 361 23 60
E-mail:info@ocmwhalle.be
www.ocmwhalle.be
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