assHiHstent-nytt
Året går mot sitt slut och snart är det dags för många av oss att fira både jul och
nyår. Det har varit ett år med många fina minnen och ljusa stunder tillsammans.
2018 kommer också finnas kvar i våra minnen som året då tre av våra äldsta medlemmar tragiskt nog lämnade oss. Vi vill återigen skänka en tanke till deras familjer
och de duktiga assistenter som arbetade och fanns vid deras sida in i det sista. Det
här är årets sista nyhetsbrev men vi ses och hörs igen under nästa år! God Jul!

Trafikpolicy

Hur tar du dig till och från jobbet? Kör
du kanske bil, cyklar eller går? I sådana
fall är det viktigt att du tar del av Hand i
Hands trafikpolicy.
Många av våra assistenter kör antingen
sin egen, eller medlemmens bil under
arbetstid. Det är viktigt att du som förare har full koll på vad som gäller om
det exempelvis inträffar en olycka eller
om ni skulle råka få en trafikbot.
Ta del av trafikpolicyn, och övriga policy-dokument, via vår hemsida:
www.handihand.se/dokument-om-policy/ .

Policydokument är bara användbara så
länge alla känner till att de finns och arbetar med dem. Vi rekommenderar därför att ni går igenom en policy vid varje
personalmöte.

Ändrade karensregler

Vid årsskiftet ändras reglerna för hur karensavdrag vid sjukdom ska göras. Vi
kommer dock avvakta vad som bestäms
av våra kollektivavtalsparter KFO och
Kommunal innan vi genomför ändringen
i praktiken. Via nedanstående länk kan
ni läsa mer:
www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/regeringen-slopar-karensdagen/

Växelns bemanning under
jul och nyår

Under mellandagarna och veckan efter
nyår är vi lite färre på kontoret än vanligt.
Vi kommer dock att hålla öppet under alla
helgfria veckodagar. Om det skulle uppstå
någon akut situation (som inte kan vänta
till nästföljande vardag) under övrig tid så
är ni välkomna att kontakta akuttelefonen
på 0451-208 15.

Vi söker vikarier!

Om du, eller någon du känner vill arbeta
extra som timmis – hör av er! Vi söker assistenter på flera orter runt om i landet.

God Jul och Gott Nytt År!

Tänk så fort ett år kan gå,
Tiden den bara springer.
Hösten är ju så fasligt grå,
Men julens klockor nu ringer.

Vi önskar er alla lugn och ro,
I högtid av värme och ljus.
Oavsett religion eller personlig tro,
Må glädje fylla ert hus.

Till alla våra assistenter så fina,
Vi våra djupaste tack vill ge.
Ni hjälper våra medlemmar att skina.
Det är ni som ger assistansen kvalité.

