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 ھكذا یعمل ھاتف االمان

عندما تضغط على جھاز المرسل, ترسل اشارة الى مركز الحمایة في "اوربرو" والعاملین 
   ھناك یساعدنك في كل اوقات الیوم, اطلع على االستعمال

 
یجب ان تحمل المرسل الذي بحوزتك وتضغط علیھ في حال حدث امر غیر مسبق. 

لكي تستطیع الوصول الیھ في كل وقت. ال حاجة تستطیع حمل المرسل كسوار او قالدة 
الى خلع المرسل عند االستحمام النھ یقاوم الماء. في حال حصل حاجة واحتجت التواصل 

بالعاملین بامكانك الضغط على المرسل وانتظار الجواب , بعد ذالك عندك اتصل مع مركز 
 الحمایات.

 
في اقرب وقت ممكن. الوقت  في حال عدم امكانك االجابة , ستحصل على المساعدة

المحسوب لمجيء العاملین مرھون بعنوان سكنك, الظروف الجویة والمكان الذي یتواجد 
 فیھ العامل.

 
 كیف اعلم ان ھاتف االمان یعمل؟

اذا كنت غیر متاكد ان كان الھاتف یعمل ام ال, حاول ان ترسل انذار في جھاز االنذار , 
ریقة نعلم نحن وانتم ان ھاتف االمان یعمل. انذار افعل ذلك مرة في الشھر. بھذه الط
 تجریبي ینفذ تلقائیا مرة في الیوم. 

 
مركز الحمایة یتصل فیك لیختبر جھازیة الھاتف والمرسل في حال عدم استعمالك لھاتف 

اسابیع. ھاتف االمان ال یعمل في حال عدم عمل الشبكة. االنذار یعمل على  6االمان لمدة 
ل تنقطع الكھرباء. للعلم: ھاتف االمان یعمل فقط في منزلك.البطاریة في حا  

 
 اإلستعمال

 ھاتف االمان ھذا یعمل في حال:
 مرض عاجل, نحن نساعادك في حال اردت اإلتصال مع عاملین في المستشفى

 في حال وقعت
 في حال كنت بحاجة لذھاب الى الحمام وال تستطیع انتظار مجيء العاملین

 تستطیع استعمال ھاتف االمان الى مسعدات غیر طارئة مثل:
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 حاجة الى الدواء
 احتیاجات في المنزل

 االنتظار و.و.
نحن ال نأتي مثال الطفاء النور,او الحضار الكماشة او لتعدیل الستائر وماشابھ. في تلك 

 الحاالت یجب الرجوع الى اساس المساعدة في البیت.
 

 اخر:
ولة او اذا كان حولھا زنجیل معنات ذالك ان العاملین ال یستطیعون اذا كانت بابك مقف

 الدخول عندما تدعو الى مساعدة.
اذا كنت خارج المنزل فترى طویلة یجب ان تترك المرسل في المنزل. منسق الھواتف 
یثبت مرسل جدید في حال فقدانك لمرسلك. في حال عدم وجوذ المرسل بعد شھر تكلف 

المفقود.بدفع رسوم المرسل   
 

اذا ستبدلت القفل او انتقلت , یجب علیك في انا ذاك ان تبلغنا بمفتاحك الجدید. وان تبلغنا عنوانك 
 الجدید. 

 
 في حال تواجھ مشكلة في ھاتف االمان الجدید اتصل ب:

 
 منسق ھواتف االمان
Carina Wahlén 

Tfn 0271- 571 45 
Ovanåkers kommun 
Socialförvaltningen 

828 80 Edsbyn 
Tfn 0271-570 00 

www.ovanaker.se 
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