Tikitaalit Turvalarmit
Jällivaaran kunta

Informasuuni
käyttäjille ja omhaisille kotohoijossa Jällivaaran
kunnassa

Mikäs Turvalarmi oon
Turvalarmi oon apuväline jotako sie käytät ette saaja apua akytissä
tilantheissa, ja ette sie saatat tuntea enämpi turvalisuutta sinun koissa.
Turvalarmia saattaa hakea avustusosaston kautta ja niilä oon
telefooniaika maanantai- perjantai 8:30-9:30, telefooni: 0970-818 000

Kunkas Turvalarmi instaleerathaan
Ko sie olet saanu toimen myönetyksi avustusosastolta niin larmiryhmä
kunnassa ottaa sinun kansa yhtheyttä, ette päättää aijan koska larmi
instaleerathaan sinun tykönä.
Ko se instaleerathaan sie tarttet antaa meile auvaimen jonka
kuitteerathaan ja jätethään kotipalveluhenkilökunnale. Tämän ette
henkilökunta saattaa tulla sisäle ja auttaa sinua ko sie olet larmanu.
Auvain säilytethään lukutetussa kaapissa ittessä kussaki
kotipalvelupaikassa.
Muista ette EI pittää varmuusviljaa päälä elikkä sisäovea lukutettuna,
silloin henkilökunta ei pääse sisäle auttamhaan sinua.
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Kunkas Turvalarmi toimii
•

Turvalarmi oon tikitaalinen ja se merkittee ette se saapii signaalia
mupilin telefooniverkoston kautta. Jos signaalivoima oon liika
matala met häymä montteerata ekstra antennin.

•

Sie larmaat painamalla sinun larmiknappia. Turvalarmi soittaa
automaattisesti Turvalarmikeskusthaan Örebrossa jossako oon
henkilökuntaa ympäri vuorokauven, ja net vastaavat sinun larhmiin
ja kysyvät sulta mitä apua sie tarttet.

•

Turvakeskusta soittaa sitten Kotipalveluhenkilökunnale elikkä ottaa
yhtheyttä ampulansin kansa jos tuntuu siltä ette sie tarttet akyttiä
apua.

•

Kotipalvelun henkilökunnala oon apuhoitajakompetensi.
Henkilökunta ei saata tehhä lääketietheelisiä arvosteluja mutta
ottaa yhtheyttä eemäs primärihoijon, akyttihoijon elikkä
ampulansin kansa sinun toivomuksitten mukhaan.

Ette Hunteerata
•

Piä aina larmikello päälä silloinki ko sie tyssaat.

•

Älä siirä turvalarmia sillä ette signaalivoima saattaa tulla
huonomaksi.

•

Älä veä ulos sähkökontaktia.

•

Larmi oon henkilökohtanen.

•

Jos sie lähet reishuun niin jätä larmiknappi kotia.
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Ota yhtheyttä larmiryhmän kansa kunnassa
jos…
•

Sie vaihetat lukun sinun asunthoon

•

Sie vaihetat asuntoa

•

Sie vaihetat telefooninumeroa

•

Sie olet puottanu sinun larmiknapin

•

Sie halvaat jättää takashiin sinun turvalarmin

•

Sulla oon kysymyksiä, hunteerinkiä elikkä muita
ongelmia larmin kansa.

Kontakti-informasuunia
Larmiryhmä
Avustusosasto
Jällivaaran kunta
982 81 Jällivaara

Telefon: 0970-818 608, 0970- 818 382
Telefon: 0970-818 000
Telefon: 0970-818 000

Lissää informasuunia Jällivaaran kunnan kotisivula
www.gellivare.se
Mene sivule Kunta ja Yhtheiskunta/Kommun och Samhälle ja
valikoitte sitten fliikki Tuki ja Huolto/ Stöd och Omsorg,
informasuunia sie löyät tästä: Tukea vanheemille/Stöd till äldre.
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