
Wie zijn wij?

OmniaZorg biedt thuiszorg op maat voor
iedereen die thuiszorg nodig heeft. Jong
en oud, chronisch ziek of tijdelijk beperkt,
ongeacht culturele of religieuze achtergrond.
Wij streven ernaar te voorzien in uw
persoonlijke wensen en behoeften, door zo
veel mogelijk te werken met vaste
zorgverleners die uw situatie kennen,
begrijpen en respecteren.

Wij spreken letterlijk en figuurlijk uw taal.

OmniaZorg biedt de volgende diensten:
- Hulp in de huishouding
- Persoonlijke verzorging
- Verpleging
- Begeleiding en ondersteuning
- Dagbesteding

OmniaZorg biedt naast deze diensten ook
advies en voorlichting en verwijst zorgvrager
indien nodig, door.

085 40 19 210
www.omniazorg.nl

085 30 30 610

info@omniazorg.nl

www.omniazorg.nl

Goudstraat 99a
2718 RD Zoetermeer

facebook.com/omniazorg

085 40 19 210

Persoonlijk & Betrokken
Persoonlijk & Betrokken

OMNIAZORG
ما الرعاية التي نقدمها؟

 توفر مؤسسة أُمنية للرعاية الرعاية المنزلية المخصصة
 لمن يحتاج إليها الصغار والكبار، المصابين بأمراض

 مزمنة أو عجز مؤقت، بغض النظر عن الخلفية الثقافية
 أو الدينية نحن نسعى جاهدين لتلبية رغباتكم و احتياجاتكم

 الشخصية، من خالل العمل قدر اإلمكان مع مقدمي
 رعاية دائمين الذين يعرفون الوضع الخاص بكم، يفهمونه

ويحترمونه

نحن نتكلم اللغة الخاصة بكم، بالمعنى الحرفي والمجازي

.نحن نتكلم اللغة الخاصة بكم، بالمعنى الحرفي والمجازي

تقدم مؤسسة أُمنية للرعاية الخدمات التالية:
المساعدة في األشغال المنزلية

العناية الشخصية
التمريض

اإلرشاد والدعم



Respectvol, persoonlijk en betrokken

Deze kernwaarden staan bij OmniaZorg hoog
in het vaandel en zijn leidend bij het leveren
van ondersteuning en zorg. Vanuit
persoonlijke aandacht stellen we uw wensen
centraal, hierbij worden uw culturele en
religieuze waarden en normen op een
respectvolle en professionele manier benaderd.
Vanuit onze betrokkenheid is afstemming met
de mantelzorger(s) en familie een essentieel
onderdeel in het leveren van de benodigde
zorg en ondersteuning. Wij doen er alles aan
zodat u zo lang mogelijk zelfstandig in uw
vertrouwde omgeving kunt blijven wonen.

Waarom kiezen
voor OmniaZorg?

ما الرعاية التي نقدمها؟
التمريض

يتم توفير التمريض من ِقبل ممرضين مؤهلين و مسجلين في 
السجل الخاص بقانون المهن في مجال الرعاية الصحية الفردية 

يساعدونك على تنفيذ إجراءات تقنية خاصة بالتمريض، مثل 
العناية بالجروح، تناول األدوية، إعطاء الحقن، تقديم نصائح 
حول كيفية التعامل مع المرض، كيفية حقن نفسك وإلى آخره 

هكذا تتمكن من مواصلة العيش بشكل مستقل ألطول فترة ممكنة 
في محيطك المألوف لديك إضافة إلى ذلك، يمكنك اإلتصال 

بهاتف الطوارئ الخاص بنا خالل 42 ساعة في اليوم، 7 أيام 
في األسبوع

الرعاية
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة مؤقتا لفترة قصيرة، على سبيل 
ضك لحادث أو بعد فترة إقامتك  المثال ألنك مريض، بعد تعرُّ
في المستشفى و لكن أيضا لفترات أطول، على سبيل المثال 

إلصابتك بإعاقة ما، يمكنك االعتماد على مقدمي الرعاية 
التابعين لنا سواء كنت في حاجة للمساعدة إلى أي عنصر من 
عناصر الرعاية اليومية  مثال الرتداء جوارب الدعم، الدخول 
إلى السرير أو الخروج منه أو أن يتم  تقديم الدعم الكامل لك 
خالل انشغاالتك مثل االستحمام وارتداء المالبس أو نزعها 

مؤسسة أمنية للرعاية تقدم لك الرعاية التي تتناسب مع رغباتك 
واحتياجاتك

المساعدة في األشغال المنزلية
يمكن أن تشكل األشغال المنزلية عليك في وقت من األوقات عبئا 
ثقيال أكثر من الالزم. ّخذ بعين اإلعتبار تنظيف أرضية المطبخ، 

الكنس وتنظيف المرحاض يمكننا مساعدتك على ذلك سيتم 
االتفاق معك حول األشغال المنزلية التي يمكنك الحصول على 

المساعدة بخصوصها. سيزورك حينئذ، في األوقات المتفق عليها 
معك، واحد من موظفينا المتخصصين في المساعدة المنزلية

اإلرشاد
 يهدف اإلرشاد الذي نقدمه إلى تعزيز التدبر الذاتي، الحفاظ عليه
 و استعادته. يقدم لك مرشدونا المهنيون المساعدة بكل سرور كما

 تقدم لك مؤسسة أمنية للرعاية أيضا اإلرشاد الفردي عندك في
 المنزل سنقوم بتوجيهك حيثما قلّت المهارات ألداء المهام بشكل

مستقل

األنشطة اليومية
 بالنسبة لألشخاص المصابين بإعاقة جسدية و/أو إعاقة نفسية،

 يمكن أن توفر لهم األنشطة اليومية حال لمواصلة العيش في
 المنزل أطول فترة ممكنة من خالل االستفادة من األنشطة

 اليومية/ العالج اليومي، يحصل الزبون على روتين يومي،
 تحسين حياته المعيشية و ُيعدُّ ذلك بمثابة فترة استراحة للشريك

 و/أو أفراد العائلة. بالتالي يمكن للشريك/مقدم الرعاية من
األقارب مواصلة تقديم الرعاية لفترة أطول


