Kontakt

Vår profil
Meca Services ä r ett litet familjefö retag som erbjuder dig den bä sta
servicen med det lilla extra anpassat efter dina behov och ö nskemå l.
Vå rt må l ä r att med respekt, glä dje och vä rme skapa en nä ra och
lå ngsiktig relation med dig och dina anhö riga samt stä rka din fö r‐
må ga att leva ett gott, sjä lvstä ndigt och oberoende liv.
Det som kä nnetecknar Meca Services:
 Alltid samma personal
 Kvalitet
 Flexibilitet
 Flersprå kig personal (svenska, engelska, spanska, ryska)

Meca Services AB
Lunnarp 311
247 94 Dalby
Verksamhetsansvarig
Darlymg Castellanos
072‐302 58 22
Verksamhetschef
Fanny Meza
072‐326 25 82
www.mecaservices.se

Våra tjänster
Vi erbjuder service‐ omvå rdnads‐ och hemsjukvå rdsinsatser i hela
Lunds kommun. Vi hjä lper dig alla veckodagar frå n kl.07.00 till 22.30.
Vi utformar vå ra insatser utifrå n en helhetssyn på dina behov av
service, vå rd och omsorg. Vi skall tillgodose dina sociala, fysiska och
psykiska behov och dä rmed ge dig en trygg, omsorgsfull och menings‐
full tillvaro.

Vår personal
Mycket trevlig, glad, på litlig och serviceinriktad personal som alltid
ä r redo att bjuda på det lilla extra! Fö r att ge dig precis det stö d du
behö ver har vi bland annat en legitimerad sjukskö terska, en arbets‐
terapeut eller en sjukgymnast vid behov.
Vå ra underskö terskor och vå rdbiträ den har lå ng erfarenhet inom vå rd‐
och ä ldreomsorg samt lokalvå rd. Vå r personal bä r alltid ID‐bricka och
Meca Services klä der.

Tilläggstjänster
Tillä ggstjä nsterna ingå r inte i bistå ndsbesluten utan bestä lls direkt av oss.
Du betalar direkt till oss. Tjä nsterna rä knas som hushå llsnä ra tjä nster och
ä r skattereducerade. Vi kan bland annat erbjuda grä sklippning, inkö p,
ledsagning, storstä dning och fö nsterputs. Lå t oss veta vad du ö nskar så
kommer vi tillsammans fram till en lö sning.

Din möjlighet aƩ välja och påverka
Vå ra insatser inom hemvå rd ska prä glas av god omvå rdnad, trygghet, stort
in lytande och gott bemö tande. Fö r att uppnå detta bedriver vi ett aktivt
kvalitetsarbete. Vå ra riktlinjer fö r utfö rande av vå ra insatser ä r:

Att du bemö ts med stor respekt och integritet.

Vid utformande av insatserna utgå r vi frå n din ö nskan och dina
behov samt din kulturella och språ kliga bakgrund.

Du få r en egen kontaktperson som samordnar att dina insatser
utfö rs enligt dina behov och ö nskemå l. Kontaktpersonen har ä ven
kontakt med dina nä rstå ende. Den ä r lä nken till ö vriga anstä llda och
bevakar om ditt behov fö rä ndras.

Om du inte är nöjd
Tala i fö rsta hand med
Meca Services hemtjä nst personal
eller ansvarig fö r verksamheten.
Du kan också vä nda dig till
Lunds kommun
Vå rd‐ och omsorgsfö rvaltningen
046‐359 50 00 (vx)
klagomalvoo@lund.se

