Rygning
I henhold til offentlig rygepolitik er der rygeforbud indendørs, rygning
foregår derfor på terrassen.
Praktiske oplysninger specielt til pårørende.

Pårørende er altid velkomne på Viben. Vi henstiller til at der ikke er
besøg mellem kl 12-14. Besøg foregår på borgerens egen stue og gæster
henvises til at benytte borgerens toilet. Vi beder jer efterlade stuen
ryddeligt.

AFLASTNINGEN

Hvis borger og pårørende har brug for at tale sammen kan følgende
mobilnummer benyttes: 21197105. Men ring først på hovednummeret,
så bringer vi den ind.
Som pårørende er du også velkommen til at ringe og tale med personalet,
dog bedst ml 10-14 i hverdagene, på tlf. 76 81 79 80

På Viben kan vi ikke tilbyde kost og logi til pårørende, men der er
forskellige muligheder i både Thyregod og Give. Fx bager og pizzaria
(åben 15-21)
Pårørende må gerne selv medbringe mad og drikke.
Kaffe kan købes: 5 kr. pr. kop og 25 kr. for en kande.
Køkkenet er forbeholdt personalet.

Ved fraflytning efterlades stuen opryddet. Pårørende har ansvar for at
pakke borgerens personlige ting. Uaktuelle hjælpemidler lånt af
sygehuset skal beboer/pårørende selv returnere. Hjælpemidler lånt af
kommunen, søger vi for at returnere.
Husk at kalder ikke må tages med hjem.
Transportmuligheder
Toget mellem Vejle og Herning standser i Thyregod. Der er ca. 1 km fra
stationen til Viben. Find afgangs- og ankomsttider på www.rejseplan.dk
Busrute 201 kører fra Give til Thyregod og har stoppested ved
Ældrecenter Sandbjerg. Se køreplaner på: www.sydtrafik.dk
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VIBEN
Gl. Sejrupvej 4, Thyregod
7323 Give
Tlf. 76 81 79 80
Sandbjerg gør en forskel
•

Viljen til at ville, giver evnen til at kunne

•

Vi VIL og vi KAN

Velkommen til Viben - et af Vejle Kommunes tilbud om midlertidig
ophold.
Vi har samlet forskellige oplysninger til dig og dine pårørende i denne
brochure.
Du er naturligvis også altid velkommen til, at spørge personalet hvis du
mangler yderligere oplysninger.

Vi ønsker det bedst mulige samarbejde med dig og dine pårørende under
opholdet. Derfor tilbydes I en forventnings-samtale ved indflytningen på
Viben.

Morgenmad:
Frokost:
Eftermiddagskaffe:
Aftensmad:
Aftenkaffe:

Mellem kl. 8 og 10
Fra kl. 11.30
Kl. 14.30
ca. kl. 17.30
ca. kl. 19.45

Der serveres kun alkohol ved særlige lejligheder, fx højtider eller i
weekenden. Du må gerne selv medbringe mad og drikke til stuen.

Faciliteter og beliggenhed

Viben blev bygget i efteråret 2007. Der er 16 enestuer med eget bad og
toilet. Stuens møblering består af klædeskab, to stole, bord, sengebord og
plejeseng. Der er telefonstik på stuen (med mulighed for at flytte eget
fastnetabonnement hertil), derudover TV. Desuden er der fælles
opholdsareal med spisestue og TV-afdeling.

Viben ligger i udkanten af Thyregod og er nabo til Sandbjerg, der er et
plejecenter med 24 boliger og træningsfaciliteter.
Medbring

Medbring tøj, undertøj, overtøj samt gode fastsiddende sko. Endvidere
toiletartikler, såsom tandpasta, tandbørste, intimsæbe, shampoo,
engangsvaskeklude, termometer og neglesaks.
Tag gerne personlige ting med fx billeder, læsestof, håndarbejde, radio og
mobiltelefon.
Der ydes ikke erstatning for ødelagt eller forsvundet tøj/ting.
Endelig skal du huske sygesikringsbevis, nyeste medicinskema, medicin i
originalpakning/glas, doseringsæsker, personlige hjælpemidler samt evt.
bleer. (Lift findes på stue). Medbring så få kontanter som muligt og få
dem låst inde i aflåst skab. Medbragte kontanter er for eget ansvar.
Måltiderne
Der er mulighed for at spise i selskab med andre i spisestuen eller på
egen stue. Måltiderne serveres på følgende tidspunkter:
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Betaling
Et ophold på Viben koster 120 kr. pr. døgn (2018). Beløbet dækker
måltider, vask og diverse øvrige udgifter. Der udsendes regning for
opholdet månedsvis.
Transporten til og fra Viben skal du selv betale.
Rengøring
Udføres hver 14. dag efter Vejle Kommunes kvalitetsstandarder.

Personalet
Personalegruppen består som udgangspunkt af SOSU-assistenter,
sygeplejersker og terapeuter. Der er bemanding døgnet rundt. Vi er alle
klar til at tage udgangspunkt i dig og dine færdigheder, behov og
motivation, så vi i fællesskab arbejder med at vedligeholde eller højne dit
funktionsniveau.

