Handlingstjänsten för 70 plus
upphör 7 juni
Torsby kommun startade förra våren en tjänst för personer 70 år eller äldre där
de kunde få hjälp att handla matvaror och medicin och få dem levererade hem.
Nu i och med att vaccinationen är igång och att dessa åldersgrupper till största
delen bör ha blivit vaccinerade, så avvecklas handlingstjänsten.
Ungefär 25 personer har fått
hjälp under de 58 veckor som
handlingstjänsten varit igång,
totalt ca 1530 handlingar.
I början av pandemin, förra
våren, fanns särskilda restriktioner för personer 70 plus
och då införde kommunen sin
kostnadsfria handlingstjänst.
Kommunen fortsatte med
handlingstjänsten även efter
att Folkhälsomyndigheten tog
bort de särskilda restriktionerna för dessa åldersgrupper.
Nu i och med att åldersgruppen 70 år och äldre har erbjudits vaccination och de allra
flesta nog har fått sin dos 1 och
troligen även dos 2, så avvecklas handlingstjänsten.
Sista beställningen tas emot
torsdag 3 juni
Då är det sista dagen vi kan ta
emot beställningar via hemsändning till 70 plus. Beställning som görs då, levereras
innan helgen.

Om du ändå behöver hjälp att handla och
få hem varorna
Det finns andra möjligheter för den som behöver hjälp att
handla. Här är några, men det är en kostnad för dem.
Affärer kan erbjuda onlinehandling och/eller hemkörning av varor
Ta kontakt med din butik och
hör vilka möjligheter de har att
hjälpa dig att plocka ihop varor och köra hem dem till dig.

Hemsändningsbidrag
Du som är över 70 år och som av
hälsoskäl inte kan vaccinera dig
mot covid-19 kan söka hemsändningsbidrag. För att bidraget ska
kunna beviljas krävs läkarintyg
på att du inte bör vaccinera dig.

Biståndsbedömd insats
Personer som av olika skäl
inte kan ta sig till affären och
handla själva kan ansöka hos
socialförvaltningen om den
biståndsbedömda insatsen
inköp.

Hemsändningsbidraget kan
inte erhållas inom Torsby tätort
(gräns = stadsplanerat område)
utan enbart för dig som bor
utanför tätorten.

Vill du ansökan om insatsen
gör du det hos kommunens
biståndsenhet som du når
via växeln, 0560-160 00. Varje
ansökan kommer att bedömas
enskilt utifrån de kriterier som
finns.

För mer info om hemsändningsbidraget, se www.torsby.se/
hemsandning
Be en granne, släkting eller
vän hjälpa dig
Kanske det finns någon i din närhet, en granne, vän eller släkting
som kan hjälpa dig att handla
och köra hem varorna till dig.

