صحيفة المعلومات رقم41.
رعاية التمريض والملحظة في المنزل على مدار  24ساعة
إن العديد من الشخاص الذين هم بحاجة للرعاية يريدون  /أو يحتاجون رعاي##ة عل#ى م##دار  24س##اعة ف#ي منزله##م .م##ع ذل##ك ،ف##إن
ذلك في الغلب يتجاوز القدرات العقلية والجسدية للقارب .تتوافر الخيارات التية كرعاية وقت كامل ويمك##ن تنظي##م الرعاي##ة ف#ي
منزل المريض.
 .1خدمات الرعاية
توفر معظم خدمات الرعاية "خدمة  24ساعة" .إل أن ذلك ل يعن##ي ت##وافر مم##رض أو ق#ائم بالرعاي##ة عل##ى م##دار الس##اعة .كقاع##دة،
تتضمن هذه الخدمة زيارات يع يرضية من قلب##ل مق##دمي الرعاي##ة خلل النه##ار ،بينم##ا ف##ي اللي##ل يت##م ض#مان الوص##ول اله##اتفي لح##الت
الطواريء .إذا كانت تكلفة حاجات الرعاية والتمريض تتجاوز البدلت التي يتم دفعها من قلبل صندوق الرعاية ،يت##م تموي##ل التكلف##ة
الباقية بصورة شخصية .في حالت معينة ،هناك إمكانية للحصول على المساعدة المالية على شكل "مس##اعدة للرعاي##ة التمريض##ية"
م##ن مكت##ب الرف##اه )يمك##ن العث##ور عل##ى المزي##د م##ن المعلوم##ات ف##ي ُك  #تيب معلوم##ات المس##تهلك الخ##اص بن##ا "المس##اعدة للرعاي##ة
التمريضية"(.
 .2الرعاية المركزة المحلية
تتخصص بعض خدمات الرعاية في تقديم الرعاية على مدار  24س#اعة .يت##م هن##ا تش##كيل فل##رق رعاي##ة تتن##اوب عل#ى تق##ديم الرعاي##ة
للمريض على مدار الساعة .تتم فوترة التكاليف في الساس عبر البرنامج الصحي ولي##س فق##ط ع##بر برنام##ج ت##أمين الرعاي##ة .يك##ون
ذلك ممكنا م مع أمراض محددة فقط والشخاص ذوي الحالت المرضية الحرجة في الرعاية الطبية المركزة.
 .3مقدمو الرعاية أو ال ُعملال المحليين القادمين من دول التحاد الوروبي
إن حري##ة تق##ديم الخ##دمات ض##من التح##اد الوروب##ي تتي##ح توظي##ف ممرض##ين ومس##اعدين محليي##ن م##ن ال##دول العض##اء ف##ي التح##اد
الوروبي ،بما في ذلك كرواتيا ،في ألمانيا .تتوافر خيارات متنوعة:
نموذج مركز العمل:
تس##اعد خ##دمات التعيي##ن الدولي##ة المركزي##ة لوكال##ة التوظي##ف الفيدرالي##ة ) (ZAVف##ي تعيي##ن مس##اعدين محليي##ن م##ن ال##دول الوروبي##ة
الخرى.
المتطلبات الساسية:
 أن يكون العميل )مقدم الرعاية/القارب( صاحب عمل يحظى بجميع الحقوق والمسؤوليات )يكون العميل منوطا م بترتيب الجازات أوالبديل للجازة المرضية(
 يتحتم توفير سكن ملئم للموظف في منزل الشخص الذي يحتاج إلى الرعاية أو في المنطقة المحيطة. يتحتم اللتزام بدفع تكاليف الوجبات الخاصة بالموظف يتوافق وقت العمل السبوعي مع قوانين التفاوض الجمالية أو عدد ساعات الدوام الكامل المعروفة ) 38.5ساعة  /أسبوع( لمدة 6أيام أسبوعيام.
م
 تستند الجور الجمالية الشهرية إلى معدل الجر المُطبلق )برلين 1,632.00 :يورو؛ بدءا من يوليو (2013 يتم احتساب التكاليف لصحاب العمل من المعدل القياسي ،ومساهمة صاحب العمل ،والسكن والطعام ،بالضافة إلى تكاليف الوصولوالمغادرة الخاصة بالموظف.
 ل توجد قيود زمنية على فترة التوظيفيتعين أن يضطلع العمال المحليون/مقدمو الرعاية بالمسؤوليات التية:
 مساعدة الرعاية اليومية )مثال .المساعدة البسيطة مع النظافة الشخصية ،والتغذية ،وعند استخدام المرحاض والتنقل( والمساعدةالمحلية
للمزيد من المعلومات ،برجاء التواصل مع خدمات التعيين الدولية المركزية )(ZAV
العنوان Villemombler Str 76, 53123 Bonn :هاتف
32 21 713 - 0228
بريد إلكترونيzav.haushaltshilfen@arbeitsagentur.de :
www.zav.de
نموذج العارة:
م
يُع كد ذلك تعيينا م مؤقتا لموظفين من ش#ركة أوروبي##ة )ال##دول العض#اء ف##ي التح##اد الوروب##ي وكرواتي##ا( ف##ي ألماني##ا ،حي##ث ل يُص##بح
المري##ض ص##احب عم##ل .هن##اك نوع##ان ممكن##ان .أن تق##وم بتوقي##ع عق##د خدم##ة للرعاي##ة و/أو الملحظ##ة و/أو المس##اعدة المحلي##ة م##ع

م
وكال#ة ب#المعنى
ش#ركة أوروبي##ة أو ألماني#ة )خ#دمات الرعاي##ة( .تق#وم الش#ركة الجنبي##ة أيض#ا م بت#وفير الخدم#ة ف#ي بل#دها الم ول ُتع #كد
م
المُطلق .إن الميزة هنا تكمن في أنه يكون بإمكانك النتقال م##ن دور ص##احب العم##ل إل##ى دور العمي##ل ،حي##ث ل تك##ون مس##ؤول ع##ن
اللتزام بالحكام القانونية.
المتطلبات الساسية لكل النوعين:
 أن يتم توظيف الموظف من قلبل واحدة من الشركات السابق ذكرها أن تقوم الشركة بدفع مساهمات التأمين الجتماعي والضرائب .إن إثبات ذلك هو نموذج A-1 أن يكون التعيين مؤقتا م )حتى  24شهرا(م أن يتم استبدال الموظفين بنسق محدد ) 3شهور( بالنسبة للموظفين ،ينطبق قانون العمل اللماني وأحكام الصحة المهنية )فترة الختبار ،ساعات العمل ،الجازات ،فتراتالشعار ،سعر التعريفة(
 يعتمد مستوى تكلفة العمالة على التدريب والخبرة السابقة والمعرفة باللغة اللمانية تتكون التكاليف الجمالية من السعر القياسي وتكلفة العاشة والطعام وتكاليف الوصول والمغادرة .كقاعدة ،تقوم الشركة بفرضرسم تعيين ورسوم إدارية لمرة واحدة.
يمكن العثور على معلومات عن الشخاص الذين يمك##ن التص#ال به##م للمس#اعدة ف#ي التعيي##ن والبح#ث ع##ن م#زود خدم#ة ملئ#م عل#ى
موقع اتحاد وكالت التوظيف للعمال المحليين ورعاية المسنين على مدار الساعة ) (BHSBعلىwww.bhsb.de :
يسعد فريق عمل مُنظمة دعم الرعاية بتقديم المشورة لك.
www.pflegestuetzpunkteberlin.de
يتم تقديم الرعاية لمرافق الرعاية من قلبل ولية برلين بالضافة إلى برامج الرعاية والتأمين الصحي في برلين

