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Eligibility Criteria

Elderly persons are considered eligible for respite services 
if they are:

•   Aged 60 or above;

•   In need of general personal care and / or limited nursing care;

•   Suitable for communal living, e.g. without aggressive or violent 
behaviour; and

•   Not suffering from contagious disease.

 เกณฑค์ณุสมบตั ิ

ผูสู้งอายุที�ไดร้บัการพจิารณาวา่มสีทิธิ�ไดร้บั
บรกิารดแูลช ั�วคราวหาก:
•   อาย ุ60 ปีขึ�นไป
•   ตอ้งการการดแูลสว่นบคุคลทั�วไปและ / 
    หรอืการพยาบาลที�จํากดั
•   เหมาะสําหรับอยูอ่าศยัในชมุชน เชน่ 
    ไมม่พีฤตกิรรมกา้วรา้วหรอืรนุแรง และ
•   ไมเ่ป็นโรคตดิตอ่

บรกิารดแูลช ั�วคราวสาํหรบัผูส้งูอายุ

Fees

Day Respite Service
(fee-charging as at December 2021)

Day Care Centres / Units for the Elderly: $41.5 per day

The rate of fees depends on the number of service days, 
and may be revised annually.

 

คา่ธรรมเนยีม

บรกิารดแูลช ั�วคราวชว่งกลางวนั
(คา่ธรรมเนยีม ณ เดอืนธนัวาคม ค.ศ. 2021)
ศนูย ์/ หน่วยดแูลเฉพาะกลางวนัสําหรับผูส้งูอาย:ุ 
$41.5 ตอ่วนั
อัตราค่าธรรมเนียมขึ�นอยู่กับจํานวนวันการใหบ้รกิาร 
และอาจมกีารแกไ้ขทกุปี

Fees

Residential Respite Service
(fee-charging as at December 2021)

Care-and-Attention and Contract Home places: 
$62 per day

Nursing Home places:
$72 per day

The rate of fees depends on 
the type of service, and may be 
revised annually.

 

บรกิารบา้นพกัช ั�วคราว
(คา่ธรรมเนยีม ณ เดอืนธนัวาคม ค.ศ. 2021)

สถานที�ดแูลและใสใ่จและบา้นที�ไดรั้บการวา่จา้ง:
$62 ตอ่วนั
สถานที�บา้นพักคนชรา:
$72 ตอ่วนั
อตัราคา่ธรรมเนยีมขึ�นอยูก่บัประเภทของบรกิาร และ
อาจมกีารแกไ้ขไดท้กุปี

For enquiries, please contact welfare service units located in the 

neighbourhood or call the SWD hotline (2343 2255).  For details, 

please browse the SWD homepage at www.swd.gov.hk.

Social Welfare Department
Elderly Branch
December 2021

Enquiry

ตดิตอ่สอบถาม

สําหรับการตดิตอ่สอบถาม โปรดตดิตอ่หน่วย
บรกิารสวัสดกิารในบรเิวณใกลเ้คียงหรือโทร
สายดว่น SWD (2343 2255) สําหรับราย
ละเอยีด โปรดดทูี�หนา้โฮมเพจของ SWD ที� 
www.swd.gov.hk

คา่ธรรมเนยีม

กรมสวสัดิการสงัคม

แผนกผูสู้งอายุ

ธนัวาคม ����



Respite Services for Elderly Persons

บรกิารดแูลช ั�วคราวสําหรบัผูส้งูอายุ

บรกิารดแูลชั�วคราวจัดเตรยีมใหผู้ส้งู
อายทุี�อาศัยอยูใ่นชมุชนไดรั้บการ
ดแูลชว่งกลางวนัระยะสั �นหรอืบา้นพัก
ผูส้งูอาย ุทําใหผู้ด้แูลไดผ้อ่นคลาย
เพื�อที�พวกเขาจะไดพั้กระยะสั �น ๆ 
หรอืจัดการเรื�องอื�น ๆ  เมื�อจําเป็น มุง่
สง่เสรมิและชว่ยเหลอืผูส้งูอายใุห ้
อยูใ่นชมุชนตอ่ไปใหน้านที�สดุ

ประเภทของบรกิารดแูลช ั�วคราวสาํหรบัผูส้งูอายแุละการสมคัร

บรกิารดแูลช ั�วคราวชว่งกลางวนั
•  ใหบ้รกิารโดยศนูย ์/ หน่วยดแูลเฉพาะกลางวนัที�ไดรั้บเงนิ

ชว่ยเหลอืทั �งหมดสําหรับผูส้งูอาย ุ(DEs / DCUs) สําหรับ
รายชื�อหน่วยบรกิาร โปรดดทูี�หนา้โฮมเพจของ SWD ที�
www.swd.gov.hk

•  ใหบ้รกิารตั �งแต ่8.00 น. ถงึ 18.00 น. ตั �งแตว่นัจันทรถ์งึวนั
เสาร ์(แตล่ะศนูย ์/ หน่วยขยายเวลาการใหบ้รกิาร)

•   ผูใ้ชบ้รกิารดแูลชั�วคราวชว่งกลางวนัไมจํ่าเป็นตอ้งได ้
รับการประเมนิภายใตก้ลไกการประเมนิความตอ้งการการ
ดแูลแบบมาตรฐานสําหรับบรกิารสําหรับผูส้งูอาย ุผูส้งู
อายหุรอืผูด้แูลสามารถตดิตอ่ DEs / DCUs ไดโ้ดยตรง
เพื�อสอบถามและสมคัร ผูส้มคัรยงัสามารถขอการสง่ตอ่ผา่น
ศนูยบ์รกิารครอบครัวแบบครบวงจร  / ศนูยบ์รกิารแบบครบ
วงจร, หน่วยบรกิารทางการแพทยเ์พื�อสงัคม, ศนูยช์มุชน
ผูส้งูอายขุองเขต และศนูยผ์ูส้งูอายใุนบรเิวณใกลเ้คยีง

ประเภทของบรกิารดแูลช ั�วคราวสาํหรบัผูส้งูอายแุละการสมคัร

บรกิารบา้นพกัช ั�วคราว
•      มใีหบ้รกิารในสถานดแูลผูส้งูอายทุี�ไดรั้บเงนิชว่ยเหลอืสําหรับ

ผูส้งูอาย ุ(RCHEs), บา้นที�ไดรั้บการวา่จา้ง และบา้นพักสว่นตวั
ที�เขา้รว่มในโครงการซื�อสถานที�เพื�อการปรับปรงุ (บา้น EBPS)

•    สําหรับรายชื�อบา้นที�ใหบ้รกิารบา้นพักชั�วคราว โปรดดทูี�หนา้
โฮมเพจของ SWD ที� www.swd.gov.hk

สําหรับการจอง:

•   อาจตดิตอ่ผูด้แูลเคสของหน่วยบรกิารสวสัดกิารโดยตรง 
(รวมถงึศนูยบ์รกิารครอบครัวแบบครบวงจร / ศนูยบ์รกิารแบบครบ
วงจร, หน่วยบรกิารทางการแพทยเ์พื�อสงัคม และหน่วยบรกิารผูส้งู
อาย)ุ เพื�อสง่ตอ่ไปยงัผูใ้หบ้รกิาร

•   ผูส้มคัรอาจวางแผนลว่งหนา้และจองบรกิารบา้นพักชั�วคราว โดย
มรีะยะเวลาสะสมสงูสดุ 42 วนัภายในหนึ�งปี

กรณีต้องการบริการด่วนนอกเวลาทําการ*:
•   อาจตดิตอ่บา้น EPBS ที�กําหนดไวสํ้าหรับบรกิารบา้นพักชั�วคราว

โดยตรงเพื�อขอความชว่ยเหลอื
•   ผูส้งูอายทุี�เขา้รับการรักษาอาจถกูสง่ตอ่โดย RCHEs ไปยงันัก

สงัคมสงเคราะหข์องหน่วยบรกิารสวสัดกิารเพื�อตดิตามผลหากจําเป็น
*  เวลาทําการนอกเวลาทําการคอื (i) วนัจันทรถ์งึวนัเสาร ์เวลา 17.00 

น. ถงึ 9.00 น. ของวนัถดัไป และ (ii) วนัอาทติยแ์ละวนัหยดุนักขตั
ฤกษ์ ตั �งแต ่9.00 น. ถงึ 9.00 น. ของวนัถดัไป

ติดต่อสอบถามที�ว่างในบ้านพักชั�วคราวที�กําหนด:
•   อาจใช ้

“ระบบสอบถามที�วา่งสําหรับบรกิารบา้นพักชั�วคราวสําหรับบคุคลทพุ
พลภาพ, บรกิารบา้นพักชั�วคราวสําหรับผูส้งูอาย ุและการจัดสถาน
ที�ฉุกเฉนิสําหรับผูส้งูอาย”ุ ที� www.vesrrsep.swd.gov.hk 

    เพื�อตรวจสอบขอ้มลูที�วา่งของบา้นพักชั�วคราวที�กําหนด 
สําหรับการสมคัร

Respite services provide elderly 
persons living in the community with 
short-term day care or residential 
care.  They provide relief for carers so 
that they may take short-term breaks 
or attend to other matters when 
required.  They aim at encouraging 
and helping elderly persons to 
continue living in the community for 
as long as possible.

Day Respite Service

•  Service is provided by all subsidised day care centres / units 
for the elderly (DEs / DCUs).  For the list of service units, please 
browse the SWD homepage at www.swd.gov.hk.

•  Service provision is from 8:00 a.m. to 6:00 p.m. from Mondays 
to Saturdays.  (Individual centres / units provide extended hours 
service.)

•  Users of day respite service do not need to be assessed under 
the Standardised Care Need Assessment Mechanism for Elderly 
Services.  Elderly persons or their carers can approach DEs / 
DCUs direct for enquiry and application.  Applicants may also 
request referrals through Integrated Family Service Centres / 
Integrated Services Centres, Medical Social Services Units, 
District Elderly Community Centres and Neighbourhood Elderly 
Centres.

Types of Respite Services for Elderly Persons and Application

Types of Respite Services for Elderly Persons and Application

Residential Respite Service
•  Service is provided in subvented residential care homes for the 

elderly (RCHEs), contract homes, and private homes participating  
in the Enhanced Bought Place Scheme (EBPS homes).

•  For the list of homes providing designated places for residential 
respite service, please browse the SWD homepage at www.swd.

   gov.hk.

For making reservations:
•  May directly approach the caseworker of welfare service units 

(including Integrated Family Service Centres / Integrated Services 
Centres, Medical Social Services Units and elderly services units) 
for making referrals to the service providers.

•  Applicants may plan in advance and make reservations for the 
residential respite service, with a maximum accumulative duration 
of stay of 42 days within a year.

For having urgent service need during non-office hours*:
• May directly approach the EPBS homes providing designated 

places for residential respite service for assistance.
•  The admitted elderly persons may be referred by the RCHEs to 

social workers of welfare service units for follow up service if 
needed.

*  Non-office hours are (i) Mondays to Saturdays, from 5:00 p.m. to 
9:00 a.m. of the following day, and (ii) Sundays and Public Holidays, 
from 9:00 a.m. to 9:00 a.m. of the following day.

Enquiry about vacancies in designated residential respite service:
•  May make use of the “Vacancy Enquiry System for Residential 

Respite Service for Persons with Disabilities, Residential Respite 
Service for the Elderly and Emergency Placement for 
the Elderly” at www.vesrrsep.swd.gov.hk to check 
the vacancy information of designated residential 
respite places for application.

(ในกรณีที�มีความแตกต่างกนัระหวา่งฉบบัแปล และฉบบัภาษาองักฤษ ฉบบัภาษาองักฤษถูกนาํมาใชง้าน)


