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Το Independent Living Centre of WA (Inc) παρέχει
ελεύθερες και αμερόληπτες πληροφορίες και
συμβουλευτικές υπηρεσίες για να σας βοηθήσουν να
διαλέξετε το κατάλληλο προϊόν για σας.
Ένα μοναδικό κέντρο πόρων για τους ανθρώπους όλων των
ηλικιών και των ικανοτήτων
Προσωπικές συσκευές συναγερμών
Αυτές είναι μερικές από τις εναλλακτικές
λύσεις που μπορούν να θεωρηθούν ως
εναλλακτική λύση των βασικών
τηλεφωνικών ελεγχόμενων συστημάτων
όταν χρειάζεται να προειδοποιήσουν
κάποιον (όπως γείτονες, συγγενείς ή
φίλους) σε επείγουσα περίπτωση.
ILC Βοηθητικό Πρόγραμμα Εξοπλισμού

Φορητοί/προσωπικοί συναγερμοί
Αυτοί έχουν ως σκοπό να προσελκύσουν την προσοχή από έναν φροντιστή σε
κοντινή απόσταση. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν:
·Σφυρίχτρες
·Κουδούνια
·Μπαταρία που ενεργοποιεί τους προσωπικούς συναγερμούς που εκπέμπουν
έναν υψηλό διαπεραστικό τόνο όταν ενεργοποιούνται.

Συστήματα ενδοεπικοινωνίας
Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν:
·Ο ήχος ενεργοποιεί τις ενδοεπικοινωνίες ελέγχου όπως
τα όργανα ελέγχου μωρών
·Ενδοεπικοινωνίες διπλής κατεύθυνσης, συνήθως μέσα στο σπίτι ή στην
ίδια ηλεκτρική θέση μεταξύ του σπιτιού και του υπόστεγου ή
διαμερίσματος. Αυτά μπορούν να ενεργοποιηθούν με το πάτημα ενός
κουμπιού για να επιτρέψουν την επικοινωνία. Μπορεί να κλειδωθεί στην
ανοικτή θέση καναλιών για να επιτρέψει την κρύα έναρξη και τη
λειτουργία με ελεύθερα χέρια.

Φορητοί συναγερμοί επαφής
Ένα άτομο φέρνει τη συσκευή αποστολής σημάτων, η οποία έρχεται σε ποικίλες
μορφές, ενώ άλλο φέρνει το δέκτη. Τα ασύρματα θυροκουδούνια μπορούν να
προσφέρουν μια παρόμοια δυνατότητα. Αυτά θα λειτουργήσουν πέρα από μια
περιορισμένη απόσταση.

Γείτονας στους κοντινούς συναγερμούς
Οι σειρήνες και οι ηλεκτρικοί φακοί μπορούν να τοποθετηθούν έξω από το σπίτι
ή σε ένα γειτονικό σπίτι. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μια συσκευή
αποστολής σημάτων που φοριέται ως κρεμαστό κόσμημα στον καρπό ή στη ζώνη
ή στο συνδετήρα τσεπών. Αυτό το σύστημα απαιτεί ο γείτονας να είναι στο σπίτι
όταν ο συναγερμός ενεργοποιηθεί για να βοηθήσει.

Καθυστερημένη εύκολη άμεση επικοινωνία Telstra
Μια τηλεφωνική δυνατότητα που μπορεί να προγραμματιστεί στο τηλέφωνο για να
σας συνδέσει με τον πολύ συχνά καλούμενο αριθμό χωρίς σχηματισμό του
αριθμού. Όταν ο δέκτης καλείται, και μετά από μια αναμονή τεσσάρων
δευτερολέπτων, ο επιλεγμένος αριθμός σχηματίζεται αυτόματα.

Telecross
Ένα καθημερινό τηλεφώνημα από έναν εθελοντή του Ερυθρού Σταυρού ελέγχει
την ευημερία των ανθρώπων που ζουν μόνοι και ποιοι είναι σε κίνδυνο. Εάν η
κλήση δεν απαντιέται, οι ορισμένοι και ανεξάρτητοι άνθρωποι υποστήριξης θα
έρθουν σε επαφή μαζί σας.

Ασύρματοι και κινητά τηλέφωνα
Αυτοί μπορούν να φορεθούν σε έναν συνδετήρα τσεπών ή ζωνών και να
χρησιμοποιηθούν για να καλέσουν βοήθεια σε επείγουσα περίπτωση. Μια
δυνατότητα μνήμης θα αποθηκεύσει τους κατάλληλους αριθμούς.

Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με βασισμένα τηλεφωνικά συστήματα
κλήσης έκτακτης ανάγκης είναι διαθέσιμα από τη βάση δεδομένων του κέντρου
της Ανεξάρτητης Διαβίωσης. Καλέστε τη γραμμή έρευνας.
Που θα μας βρείτε
The Niche, Suite A, 11 Aberdare Road, NEDLANDS WA 6009

Τηλέφωνο: 1300885886
Γραμμή πληροφοριών: (08)93810608
Γραμματεία υποδοχής: (08)93816000
Τηλεομοιότυπο(Fax): (08)93810611
Email: enquiries@ilc.com.au
www.ilc.com.au
Το Independent Living Centre θέλει να ευχαριστήσει την Υπηρεσία Ειδικής
Φροντίδας για τους Ηλικιωμένους « Η Βασιλειάδα » για την βοήθειά της με την
μετάφραση αυτού του φυλλαδίου.
The Independent Living Centre would like to thank St Basil’s Aged Care Services
for their assistance with translation of this brochure.
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