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VÄLKOMMEN TILL HOTELL VISTET
Hotellet ligger i anslutning till sjukhuset och till vänster om huvudentrén.
Receptionen är öppen dygnet runt. Portarna låses kl:21:00 men det finns
porttelefon. Hotellet är bemannat dygnet runt med vårdpersonal. På hotellrummet finns det larmknapp på toaletten och om man vill kan man få en
larm knapp vid sängen eller ett handlarm. Det går även att ringa från rummet
till hotell receptionen, numret står på telefonen.
När du ska bo här måste du:


Ta med och sköta dina egna mediciner själv.



Du behöver självständigt kunna förflytta dig till/från vår restaurang
där alla måltider serveras samt kunna utföra personlig hygien och
toalettbesök (om du inte klarar detta kan du ta med en närstående
som hjälper dig).



Om du är i behov av hjälpmedel tex duschstol så finns det att låna.
Informera oss om det då du bokar rummet. Om du inte bokar rummet själv kan du ringa till oss och meddela det.



Du får inte ha konstaterad multiresistent bakterie eller vara under
pågående smittspårning av ovanstående.



Du får inte ha oklar diarré /kräkning.



Du betalar ditt rum vid in- eller utcheckning. Vi föredrar att du betalar med kort. Patientavgiften är 100kr/dygn (samma avgift som om
du hade varit inlagd på sjukhuset). Måltider ingår, dock ej lunch incheckningsdagen eller avresedagen. Incheckning 15:00 och utcheckning 11:00. Vid speciella behov kan tiderna ändras.



Om du är långväga gäst och har ett mottagningsbesök efter kl:10:00,
kan du bo här natten innan för en kostnad på 1000kr/frukost ingår.



Telefontid för bokning av rum: 0920/280009 vardagar 7:00-16:00.



Hotellet har en parkering med motorvärmare som ingår i priset då du
bor hos oss. Man registrerar bilen i receptionen via en dator.



Om du behöver hjälp att hitta till en mottagning eller avdelning kan
vi hjälpa dig med det.



Lämna dina värdesaker hemma.
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