Ansøgningsskema for handicappede
Det er meget vigtigt, at nedenstående oplysninger er korrekte, da hjælperstaben bliver
sammensat efter det behov der er oplyst af alle rejsedeltagerne.
Hvis du/I har brug for mere hjælp end det oplyste, vil vi i det omfang det er muligt også yde
den, hvor det ikke kommer til at gå ud over de øvrige rejsedeltagere.
Flyselskaberne skal bruge rigtig mange oplysninger.

UDFYLD MED BLOKBOGSTAVER
Jeg ønsker at deltage i rejsen til:_______________________________ I perioden d.:_________________
Fulde navn: ___________________________________________________________________________
Som der står i dit pas.

Adresse:________________________________________________Tlf. nr.:_______________________
By:_________________________________________DHF medlems nr:___________________________
E-mail adr.____________________________________________
Pas nr.:____________________ Gyldigt til:_________________Udstedt af.________________________
Person nr: ___________________________________ DHF medlems nr:___________________________
Nærmeste pårørende hjemme:___________________________ Tlf. nr.:___________________________
Hvem henter og bringer dig til/ fra opsamlingsstedet:________________________ Tlf. nr.______________
Forsikringer: Rejse/afbestillings-hjemtransportforsikring SKAL du/I selv sørge for.
Hvilken rejseforsikring har du/I:____________________________________________________________
Ønsker du eneværelse: ja___nej___

Benytter du kørestol: ja___nej___ kan den slås sammen: ja___nej___vægt:____mål: L:____B:____H:____
Benytter du el stol: ja___nej____batteritype:__________vægt:_____mål: L:____B:_____H:_____
Benytter du rollator: ja___nej___vægt:_____mål: L:____B:____H:____
Ønsker du at medbringe ekstra hjælpemidler, hvilke:__________________________________________
Ønsker du at leje hjælpemidler på feriemålet: Plejeseng: ja___nej___Bækkenstol ja____nej______
Bækkestol m/kip: ja___nej___ Badestol: ja___nej___ Personlift: ja___nej___ Stålift: ja___nej___
Kørestol: ja__nej___
Hvad har du brug for af hjælp, på rejsen:
Skal du bæres op i fly/bus: ja___nej___Har du standfunktion: ja___nej___Din vægt:______________
Lider du af luft/køresyge: ja___nej___
VEND >>>>>>>>>>>>>>>
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Har du brug for hjælp i spisesituationer: ja___nej___Hvis ja, hvad har du behov for hjælp til:
_____________________________________________________________________________________
Kan du klare af og påklædning selv: ja___nej___Hvis nej, hvad har du behov for hjælp til:

Kan du klare personligt pleje selv: ja___nej___Hvis nej, hvad har du behov for hjælp til:

_____________________________________________________________________________________
Behøver du hjælp om natten: ja___nej___ Hvis ja, hvad har du behov for hjælp til:

Har du kateter: ja___nej___Har du stomi: ja___nej___ har du behov for hjælp ved toiletbesøg: ja___nej___

Får du speciel kost: ja___nej___ Hvis ja, hvilken kost___________________________________________

Oplys venligst navn på din koordinator/ hjælper samt___________________________________________
tlf: nr.____________evt. mail adr.:__________________________________________________________

Venligst bemærk at du selv skal betale og sørge for transport til og fra de opsamlingssteder som du
vil få oplyst inden afrejsen.
Sæt kryds. ___ ja jeg har læst og forstået ” Rejsepjecen-Betingelser”

Dato:____________________ Underskrift:_______________________________________________
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Hvis du ønsker at deltage med pårørende/privat hjælper, bedes vedkommende udfylde vedlagte
skema.

Skema til pårørende/privat hjælper:

Fulde navn som der står i dit pas.__________________________________________________________
Adresse, post nr. og
by___________________________________________________________________________________
Tlf: ____________E-mail:________________________________________________________________
Du deltager i rejsen til:______________________________I perioden d.:___________________________
Pas nr:________________Gyldigt til:___________Udstedt af:____________________________________
Dit CPR nr.__________________________
For at kunne vurdere behovet for hjælpere for hele gruppen, ønsker vi følgende spørgsmål besvaret.
Kan og vil du pleje den handicappede under de fremmede forhold: ja___nej__
Kan og vil du pleje den handicappede, evt. med assistance fra en hjælper: ja___nej___
Kan du pleje den handicappede om natten: ja___nej___
Kan du selv køre den handicappede i køresto: ja___nej___
Har du en lidelse der skal tages hensyn til: ja___nej___ hvis ja,hvad:______________________________
Evt. yderlige oplysninger som vi bør vide: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Pårørende/ privat hjælpers underskrift:

Dato:__________________________Underskrift:______________________________________________
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