PATIENT

HOTELLET

Velkommen som gæst
Som pårørende til en patient indlagt
på hospitalet Filadelfia har du mulighed for at købe mad og booke et
værelse på patienthotellet Kurvej 8,
4293 Dianalund.
Patienthotellet
Dit værelse er til disposition fra kl. 14
på ankomstdagen og skal forlades
senest kl. 10 på afrejsedagen.
Alle værelser har seng, sengebord,
sengelampe, skrivebord, stol, eget
toilet og bad. Sengene er opredte, og
der er håndklæder, sæbe og håndsprit.
Hotellet har WIFI.
Elevator og P-pladser
Der er elevator og 10 parkeringspladser i tilknytning til hotellet - bare 150
meter længere væk finder du en større
parkeringsplads.
Fælleskøkken
Patienthotellet har et fælleskøkken,
hvor du selv kan lave mad. Køkkenet
har komfur, køleskab, opvaskemaskine,
køkkenredskaber og service.
Der er spisestue i sammenhæng med
køkkenet, hvor du kan nyde din mad.
Her er også TV.

Mad på afdelingen

Corona og hygiejne

Ankomst og afrejse

En medindlagt forælder til et barn
tilbydes mad under hele indlæggelsen.

Vi har udvidet rengøringsprocedurer med særlig fokus på rengøring af
kontaktflader på værelser og fællesområder.

Tjek ind kl. 14 - tjek ud kl. 10.

Andre pårørende kan vælge at købe
mad, som leveres sammen med den
øvrige mad i afdelingen, hvor patienten
er indlagt. På den måde er det muligt
at spise sammen med patienten.
Der sendes bestillingsseddel ud ved
indlæggelsen.
Maden skal bestilles dagen før, inden
kl. 13. Bestillingen sendes til Mad og
Møder Filadelfia, Værkstedsvej 5, 4293
Dianalund eller mailes til
madogmoeder@filadelfia.dk
Mad i kantinen
Ønsker du at spise i kantinen, er du
mere end velkommen til det.
Kantinens indgang er fra Visby Allé, og
der er åbent åbent mandag til fredag
fra kl. 10.30 - 14.
Varm mad serveres fra kl. 11 - 13.

Håndsprit er tilgængelig på fællesområder og på værelserne.
Hotellet er røgfrit.
Værelsespriser uden forplejning
Enkeltværelse m/eget bad 400,- kr.
Dobbeltværelse m/eget bad 500,- kr.
Opredning af ekstra seng 110,- kr.
Barneseng kan bestilles gratis.
En medindlagt forælder kan bo
sammen med barnet på
afdelingen eller patienthotellet uden beregning.

Patienthotellet har ingen reception.
Afhentning og aflevering af nøgle
foregår på Værkstedsvej 5, Dianalund.

Bestilling af værelse
Bestilling på telefon 58 27 11 40 / 58 27 11 43 / 58 27 12 03
eller via mail til madogmoeder@filadelfia.dk.
Telefontid
Mandag til torsdag mellem kl. 10-12 og 13-14.
Fredag mellem kl. 10-12.
Afregning
Vi sender regning via E-Boks til personen, der er opgivet ved bookingen.
Ændringer i din reservation skal ske på telefon 58 27 11 40/58 27 11 43
eller via mail til madogmoeder@filadelfia.dk.
Afbestilling
Bliver du forhindret i at benytte værelset, skal du aflyse reserveringen senest
kl. 12 på ankomstdagen.
Sker det ikke, beregnes der fuld værelsespris.
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