Personal Alarm Devices - Macedonian

Центар за самостојно живеење на Западна Австралија
Центарот за самостојно живеење (Independent Living Centre) дава бесплатни и непристрасни информации
и советодавни услуги за да ви помогне да го одберете најсоодветниот производ за вас
The Niche, Suite A, 11 Aberdare Road, NEDLANDS WA 6009 Телефон: 1300 885 886 Линија за информации: (08) 9381 0608

Лични аларми
Лични аларми
Системи за зборување од една
во друга просторија (интерком)
Аларми од едно до друго лице
Ова се некои од можностите за кои може да се размисли
како замена за системите за повикување по телефон во итен
случај кога некое лице (на пример, соседите, роднините или
пријателите) треба да се предупреди во итен случај.
Преносливи/Лични аларми
Тие се наменети да го привлечат вниманието на негувателот што се наоѓа во
близина.
На пример:
• Судиско свирче.
• Ѕвончиња.
• Лични аларми што работат на батерии и кои испуштаат висок пискaв звук
кога ќе се вклучат.

Системи за зборување од една во друга просторија (интерком)
На пример:
• Интеркоми што се вклучуваат при звук, како што се направите за
надгледување на бебиња.
• Двонасочни интеркоми, обично внатре во куќата, или приклучени на иста
струјна фаза меѓу куќата и шупата или друг стан. Тие може да се вклучат
со притискање на копче со кое се овозможува разговор. Може да бидат
заклучени во положба на отворен канал за да може веднаш да се зборува и
притоа да не се користат рацете.

Преносливи аларми за јавување од едно лице до друго
Едното лице го носи предавателот, што може да се набави во разновидни
форми, додека другото го носи приемникот. Безжичните ѕвончиња за врата
може да овозможат слично нешто. Тие работат само на ограничено растојание.

Аларми за јавување од сосед до сосед
Од надворешната страна на куќата или во домот на соседот може да се
постават сирени и светла што трепкаат. Со нив може да се ракува преку
предавател што се носи како приврзок на вратот или околу рачниот зглоб, или
прицврстен со штипка на појасот или в џеб. За овој систем е потребно соседот
да биде дома кога ќе се вклучи алармот за да може да укаже помош.

Одложена итна дежурна линија на Телстра за лесно јавување
(Telstra Easycall Delayed Hotline)
Oдбирање број што може да биде внесен во телефонот за да се изврши
поврзување со телефонскиот број на кој најчесто се ѕвони без вртење на
тој број. Кога ќе се крене слушалката и откако ќе изминат четири секунди,
автоматски се ѕвони на одбраниот број.

Telecross
Секој ден по телефон се јавува доброволец од Црвениот крст за да провери
дали добро се чувствуваат лицата кои што живеат сами и дали се во опасност.
Ако никој не одговори на повикот, ќе им биде јавено на лицата назначени за
поддршка на тоа лице.

Безжични и мобилни телефони
Може да се носат в џеб или закачени со штипка за појасот и се користат
за да се повика помош во итен случај. Можноста за помнење на телефонот
овозможува во него да се чуваат соодветните телефонски броеви.

Натамошни информации
Натамошни информации за системите за повикување по телефон во итен
случај може да се добијат од банката на податоци на Центарот за самостојно
живеење.
Ако сакате да дојдете и да зборувате со нас, ве молиме јавете се за да закажете
состанок.
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Може да се добијат брошури и за други теми
Каде да не најдете
The Niche
Suite A, 11 Aberdare Road
NEDLANDS WA 6009
Приемно одделение:
(08) 9381 0600
Повици од внатрешноста:
1300 885 886
Телефакс:
(08) 9381 0611
Место на интернет: www.ilc.com.au
© Copyright - Independent Living Centre

