
 

 

TÁJÉKOZTATÁS 

 

- SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS, napi egyszeri meleg étel biztosítása, továbbra is zavartalanul működik. 

- Az étkezés biztosítása kiszállítással történik, egyszer használatos műanyag dobozokban. 

- Kérdés, kérés esetén: Novák Nikolett 06 30/722-9433 

Központi szám Somogyjád: 06 30/299-2016 06 82/589-072 

e-mail cím: sjadcsase@gmail.com 

 

- HÁZISEGÍTSÉGNYÚJTÁS, JELZŐRENDSZERES HÁZISEGÍTSÉGNYÚJTÁS a szolgáltatás 

nyújtása az eddig megszokott módon, a fokozott védelmi intézkedések betartásával történik 

Kérdés, kérés esetén: Vassné Jakabfi Marianna 06 30/299-1977 

Központi szám Somogyjád: 06 30/299-2016 06 82/589-072 

e-mail cím: sjadcsase@gmail.com 

 

- Gondozási tevékenység kockázatelemzésére figyelemmel, a feladatok tekintetében is 
mérlegelendő, mely tevékenységek nélkülözhetetlenek a kliens személyi biztonsága 
érdekében, melyek késleltethetők (pl. ablaktisztítás), és mely tevékenységekre kell fokozott 
figyelmet fordítani. 
- Bevásárlás esetén célszerű tömbösíteni, a gondozott tájékoztatása mellett a tervezésben 
minél kevesebb beszerzési forrást kell igénybe venni. 
- Élelmiszer kategóriában, előnyben érdemes részesíteni a csomagolt vagy jól tisztítható 
termékeket 
- Egyedül élő időseknél kiemelten fontos, hogy a szükséges óvintézkedésekkel kapcsolatban 
alapos tájékoztatást kapjanak. 
- Legyen szoros a kapcsolat a háziorvossal, ha az ellátottnál betegség tüneteit észleli a 
gondozónő, azonnal jelezze! 
- A gyógyszerkiváltás folyamata a veszélyhelyzet kihirdetése alatt egyszerűbb, a gondozott 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ), valamint a gondozónő természetes 
személyazonosító adatai szükségesek hozzá. 
 

- IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA HATÁROZATLAN IDEIG SZÜNETEL, AZZAL, 

HOGY A SZÜKSÉGES ELLÁTÁST TOVÁBBRA IS NYÚJTJA AZ INTÉZMÉNY! 

A gondozónők dolgoznak, kapcsolatban vannak az ellátottakkal, szükség esetén intézik a bevásárlást, 

recept felíratást, gyógyszerkiváltást, postai küldemények feladását, segítő beszélgetést folytatnak, 

segítségkéréssel lehet hozzájuk fordulni. 

 

 

 

Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és 

”Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona 
7443 Somogyjád Fő u. 8. 

Tel/Fax: 82/589-072, email: sjadcsase@gmail.com 
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Gondozónők elérhetősége: 

Somogyjád: Laczkó-Papné Bank Beáta 0630/306-2883 

Juta: Konrádné Pásti Zsuzsanna 06 30/692-8576 

Cserénfa: Vargáné Keskeny Zsuzsanna 06 30/463-4209 

Somodor: Molnár Zoltánné 06 30/842-9353 

Hajmás: Kontra Zoltánné 06 30/599-4692 

Somogyaszaló: Katusné Pintér Renáta 06 30/601-9752 

Központi szám Somogyjád: 06 30/299-2016 06 82/589-072 

e-mail cím: sjadcsase@gmail.com 

 

- CSALÁD-ÉS GYERMEJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS személyes ügyfélfogadás halaszthatatlan, 

kizárólag személyesen intézhető ügyek viteléhez, előzetes időpont egyeztetést követően történik. 

Kérdés, kérés esetén: 

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések esetében:  

Máté Dóra 06 30/179-7367 

Jutai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések esetében:  

Frank Melinda 06 30/819-9 544 

Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések esetében:  

Visnyei Csaba 06 30/506-0881 

Központi szám Somogyjád: 06 30/299-2016 06 82/589-072 

e-mail cím: sjadcsase@gmail.com 

 

- A jelzéseket fogadjuk, a kapcsolatfelvételt, ügyintézést, lehetőség szerint telefonon és 
elektronikusan végezzük. 
- Környezettanulmányt felkérésre azonnali és soronkívüliséget igénylő ügyeknél elvégezzük. 
- Családlátogatásra csak krízis helyzet, súlyos veszélyeztetettség, vagy hatósági megkeresés 
esetén kerül sor 
- Telefonos és személyes megkeresések során érdeklődünk az ellátottak állapotáról, 
helyzetéről, minden esetben tájékoztatást nyújtunk a szolgáltatásokkal kapcsolatban, 
felajánljuk segítségünket. 

 

VIGYÁZZUNK MAGUNKRA ÉS EGYMÁSRA! 

 

Marosvölgyi Mária Valéria 

intézményvezető 

e-mail cím : sjadcsase@gmail.com 

06-30-257-5008 
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