
TÓRSHAVNAR KOMMUNA

Kostnaður og gjaldstreytir 
Kostnaðurin fyri tænastuna er 170 kr. pr. reingerð.

Reingerðin verður veitt svarandi til 2 manntímar, 3. hvørja 
viku.

Fráboðanarskylda
Reingerðarfólkið hevur fráboðanarskyldu, í fyrsta lagið til 
avvarðandi og seinna lagið til H&U, um eitt hvørt er áfatt hjá 
borgaranum.

Klaga
Er ein ónøgdur við tænastuna, verður ein at taka tað upp við 
reingerðarfyritøkuna. 

Førir tað ikki á mál, skal borgarin boða móttøkuni í umsit-
ingini hjá Heilsu- og umsorganartænastuni frá á teldupost: 
heilsuhusid@torshavn.fo ella telefon: 302000.

Umsóknarblað
Umsóknarblað til tænastu er á heimasíðuni hjá Tórshavnar 
kommunu. 

Umsóknin skal sendast til Heilsuhúsið:  
heilsuhusid@torshavn.fo ella til:

Heilsu- og umsorganartænastuna
Postboks 3099  •  FO-110 Tórshavn

Samband
Til ber at ringja 302000 
mánadag til hósdag 8.00-15.30 
fríggjadag 8.00-15.00

Teldupostur:  heilsuhusid@torshavn.fo

UMSORGAN OG RØKT

Reingerðartænasta

November 2022

TÓRSHAVNAR KOMMUNA

Postsmoga 32
FO-110 Tórshavn

+298 302010
torshavn@torshavn.fo

UPPLATINGARTÍÐIR

Mánadag-hósdag 9.00-16.00
Fríggjadag 9.00-15.00

Leygardag og sunnudag stongt

Reingerðin verður veitt 3. hvørja viku.



Heilsu- og umsorganartænastan (H&U) í Tórshavnar  
kommunu veitir reingerðartænastu, í styttri ella longri 
tíðarskeið, til fólkapensjonistar, ið búgva í egnum heimi.

Endamálið við at veita reingerðartænastu, er at tryggja 
góðar heilsuumstøður, stimbra vælveruna og lívsgóðskuna 
hjá borgarum, ið ikki eru før fyri sjálvi at gera reint.

Handalig hjálp til reingerð
Tórshavnar kommuna hevur gjørt avtalu við reingerðar-
fyritøkuna Dveylan, um at veita reingerðartænastu til  
borgarar í Tórshavnar kommunu, sum fáa játtað reingerðar-
tænastu.

Hvør kann fáa reingerðartænastu
Fólkapensjonistar, ið ikki megna at gera reint sjálvir, og 
sum ikki búgva saman við frískum hjúnafelaga/maka ella 
vaksnum yvir 18 ár, ið megna at gera reint. Vanliga verður 
reingerð bert játtað til borgarar, sum frammanundan fáa  
heimatænastu frá H&U. Um ein hevur ansara, verður 
reingerð ikki játtað. 

Játtan til reingerð er treytað av, at visitator metir, at tørvur  
er á reingerðarhjálp.

Um visitator metur at borgarin við miðvísari venjing kann  
endurvinna førleikan at gera reint sjálv/-ur, fær borgarin 
í boði at venja hesar førleikar saman við starvsfólkum í 
Heilsuhúsunum. Borgarin kann tá fáa játta reingerð í tíðar-
skeiðinum venjingin fer fram.

Reingerðar tørvur og treytir
Tað sum vanliga verður gjørt reint er:  Støvsúgving, vask av 
gólvum og vask av vesi og baðiverilsi.

Talan er um viðlíkahaldsreingerð, høvuðsreingerð er ikki ein 
partur av tænastuni. Í teimum førum har høvuðsreingerð er 

neyðug áðrenn ein viðlíkahaldsreingerð kann setast í verk, 
má borgarin fyriskipa og gjalda fyri høvuðsreingerð áðrenn 
reingerðarhjálp verður játtað.

Eru umstøður ið gera, at tørvur er á serligari reingerð, kann 
Dveylan nokta at gera reint inntil heimið aftur er í slíkum 
standi, at gjørligt er at veita viðlíkahaldsreingerð.
 

Fráboðan og avlýsing
Ynskir ein at avlýsa eina reingerð, skal veitarin fráboðast  
48 tímar áðrenn reingerðin er avtalað. Um serligar umstøður 
gera at hetta ikki er gjørligt, skal fráboðast áðrenn reingerðin 
eftir avtalu skal fara fram.

Borgarin hevur skyldu at boða veitara frá, um viðkomandi  
er burturstaddur, ella t.d. verður innlagdur á sjúkrahús.

Um borgarin ikki avlýsir eina reingerð, skal borgarin gjalda 
fult gjald fyri reingerðina.

Um borgarin ikki er heima, men ynskir reingerð, kann 
hann avtala nærri við veitaran hvussu atgongdin til heimið 
skal fara fram, eitt nú við at geva veitaranum atgongd til 
lyklaboks.

Um veitarin kemur á stongdar dyr, tá ið reingerð er avtala, 
skal borgarin gjalda fult gjald fyri reingerðina, hóast hon ikki 
er framd.

Boð til veitaran
H&U boðar veitara frá tá ein fær játta reingerð. Veitarin setir 
seg í samband við borgaran.

Er eitt hvørt ið borgarin ynskir at reingerðarfólkini eru kun-
naði um, herundir heilsustøða, bústaðarviðurskifti ella tílíkt, 
kann borgarin boða veitaranum frá hesum.

UMSORGAN OG RØKT

ReingerðartænastaMiðvís umsorgan
Kjarnuuppgávan hjá Heilsu- og umsorganartænastuni 
er við miðvísari umsorgan, tænastu, heimatænastu, 
heilsu- og sjúkrarøkt at stuðla borgaran soleiðis, at 
hann gerst virkin og vakin alt lívið.

Heilsurøkt og umsorgan er eitt týdningarmikið málsøki 
hjá Tórshavnar kommunu, sum vil ganga á odda og 
veita skjóta og góða heildartænastu.

Talan er um serstaka tænastu, og skal borgarin  
søkja um tænastuveitingina.


