هاتف األمان
في بلدية ليسيبو...

هاتف األمان
مع هاتف األما ن يمكنك الحصول على خدمة الرعاية المنزلية علىى مىدار السىاعة يتكىون هىاتف
األمان من جهاز إنىاار وزر تنبيى هىاتف األمىان هىو جهىاز رممىي يىت اهتصىال فيى عبىر ىبكة
اهنترنيت ليس هناك حاجة هستخدا هاتفك الخاص او ا تراك في اهنترنيت
كيفية استخدا الجهاز:
 عندما تحتاج مساعدة اضغط على زر التنبي الموجود حول معصمك أو رمبتك
 تستطيع أيضا ً التنبي من خالل الضغط على الزر األحمر في جهاز اإلناار
 يجب اهستمرار بالضغط على الزر لمدة ثالث ثوان
عندما تضىغط علىى الىزر يىت إرسىال تنبيى إلىى مركىز الطىوارة فىي مدينىة مىالمو حيىث سىت و
بالتعريف عن نفسك وما هي نوع المساعدة التي تحتاجها
مركز الطوارة سي و بإرسال رسالة إلىى فريىخ خدمىة الرعايىة المنزليىة الىاين سىياتون مبا ىرة
إلى منزلك إاا ممت بالضغط على زر التنبي بالخطا ,مى ف ىط بىإبالر مركىز الطىوارة بانى كىان
إناار خاطئ
ااا ممت بإرسال تنبي ولكنىك لى تسىتطع التحىدث ,فىإن مركىز الطىوارة سىي و باهتصىال بفريىخ
خدمة الرعاية المنزلية وسياتون مبا رة إلى منزلك ويفتحون الباب بالمفتاح الاي تركت لدينا
في حال أن المفتاح الىاي لىدينا ه يعمىل سىن و باسىتخدا علبىة المفىاتيص الصىغيرة الموجىودة عىن
باب منزلك

ماذا علي فعله لكي استفيد من الخدمة بشكل جيد:
يجب علي دائما ً حمل زر التنبي معي عندما أكون في المنزل زر التنبي هو ضد الماء
لالك فإن يمكنني ارتدائ أثناء اهستحما
يجب علي ترك المفتاح لدى فريخ الخدمة المنزلية حتى يستطيعون الدخول إلى المنزل
عندما أمو بإرسال اإلناار
أن ه أمو بوضع حماية للباب الخارجي وأن ه أمو ب فل الباب الداخلي
أتاكد دائما ً من أن جهاز اإلناار متصل بال بكة
أمىىو بتليىىم خدمىىة الرعايىىة المنزليىىة عىىن أي تغييىىر فىىي المنىىزل ,كتغييىىر مفىىل المنىىزل أو
الرم السري أو العنوان أو رم الهاتف
أجرب جهاز اإلناار في تاريخ  14من كل هر ويت الك من خالل الضغط علىى زر
التنبي الموجود حول معصمي أو رمبتي وعندما أمو بالك أبلم فريىخ طىوارة األمىان
بانني أمو ف ط بتجربة الجهاز
أمو بضبط جهازي وتجربت بعد العواصف الرعدية أو ان طاع التيار الكهربائي
إاا كنىىت سىىاتغيب عىىن المنىىزل ألكثىىر مىىن أسىىبوع فعلىىي إبىىالر خدمىىة الرعايىىة المنزليىىة
بالك










التكلفة:
يمكن استئجار هاتف األمان من البلدية بتكلفة هرية ثابتة أما في حال حاجتك إلطالخ اإلناار
فهاا مجاني

أنا ملزم بالتالي:



استخدا وحفظ المعدات (جهاز اإلناار وزر التنبي ) بطري ة آمنة
إعادة هاتف األمان عندما ه أعود بحاجت

لمزيد من المعلومات

لمزيد من المعلومات يمكنك اهتصال بالموظف الحكومي على األرما التالية:
 047812538أو 047812539
لالستفسار حول الفواتير يمكنك اهتصال على األرما التالية:
الخدمة اهجتماعية (السوسيال) 047812514

مالحظة :في حال حدوث أي عطل للجهاز فعليك االتصال بهاتف خدمة الرعاية المنزلية

Hemtjänstens telefon:
……………………………………………………………………

