
 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEOPIEKUŃCZYCH W RAMACH
ZADANIA”PILOTAŻOWY PROGRAM WDROŻENIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA

TERENIE GMINY RZEKUŃ

      § 1  
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki świadczenia przez
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu usługi Teleopieki na rzecz osób przystępujących do
   programu wdrażania usług teleopiekuńczych na terenie gminy Rzekuń.
2. Świadczenie usług Teleopieki odbywa się na podstawie umowy zawartej z uczestnikiem
    zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

       § 2
    

   Definicje

1. Teleopieka - program  zapewniający  świadczenie  usługi  zdalnej  opieki  dla  uczestników
    projektu w ramach w/w projektu.
2. Konsultant  ds.  świadczenia  usług  teleopieki –  osoba  upoważniona  do  wykonywania
    czynności na rzecz programu.
3. Uczestnik - osoba która została zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie.
4. Teleopiekun – sanitariusz medyczny - osoba sprawująca pieczę nad uczestnikami programu
     przez system teleopieki.

§ 3

         Pomoc świadczona w zakresie projektu

1. Program  świadczy  usługi  w  zakresie  całodobowego  systemu  teleopieki  na  zasadach
    określonych niniejszym Regulaminem oraz podpisaną umową.
2. Podopiecznymi projektu są osoby fizyczne rekrutowane zgodnie z wymogami uczestnictwa
    w programie.
3. W ramach programu wszyscy uczestnicy korzystają z formy wsparcia jaką jest teleopieka,
    czyli domowy system wsparcia przez teleopiekunów, którzy pracują w pełnej gotowości do
    odebrania sygnału alarmowego od podopiecznego.
4. Uczestnicy otrzymują opaskę życia z przyciskiem SOS z możliwością połaczenia głosowego
    z centrum teleopieki wraz z instrukcją obsługi i kartą SIM.
5. Opaska  monitorująca  stan  zdrowia  wyposażona  jest  w  przycisk  SOS  z  możliwością
    połaczenia z centrum teleopieki oraz dodatkowe funkcje m. in. detektor upadku, lokalizator
   GPS. Urządzenie służy do natychmiastowego poinformowania teleopiekuna przez przycisk
    SOS w celu wezwania pomocy, w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa.



    Urządzenie łączy się z pracownikami centrum teleopieki, którzy udzielają adekwatnej do
    sytuacji oraz możliwości pomocy, w tym m. in. informują osoby wskazane do kontaktu
    o potrzebie udzielenia pomocy, wzywają pogotowie ratunkowe lub inne służby ratunkowe,
    jeśli sytuacja tego wymaga.  
6. W ramach wsparcia uczestnika /uczestniczki teleopieką realizatorzy zapewniają:

a. uruchomienie urządzenia w domu uczestnika/ uczestniczki,
b. podłączenie urządzenia do systemu teleopieki w celu zapewnienia całodobowej   

               łączność z teleopiekunami,
c. demonstrację działania teleopieki u uczestnika/uczestniczki,
d. utrzymanie łącza w stałej gotowości do podjęcia akcji alarmowej,
e. całodobowy monitoring i rejestrację sygnałów alarmowych,
f. możliwość kontaktu z teleopiekunem w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub

              złego samopoczucia.
7. Urządzenia do teleopieki (opaska życia - zegarek) jest przekazane podopiecznemu na czas
    trwania programu.
8. W przypadku rezygnacji uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji.

 
  § 4

           Warunki uczestnictwa 

1. Program jest przewidziany dla osób których stan zdrowia może powodować nagłe stany
    zagrożenia  życia.  Osoby te  mogą  być  wspierane  teleopieką  w  przypadku mieszkania
    w pojedynkę lub z inna osobą, która nie  w każdym momencie jest w stanie służyć pomocą.
    Ponadto osoby, które chcą uczestniczyć w projekcie muszą spełniać następujące warunki:
    a) zamieszkują na terenie Gminy Rzekuń; 
    b) ukończyły 60 rok życia;
    c)  są zdolne  do obsługi alarmowego przycisku znajdującego się na urządzeniu;
    d) podpisać umowę o świadczenie usług społecznych i zdrowotnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do
        Regulaminu (dla opaski życia –zegarka).

§ 5

   Warunki rozpoczęcia wsparcia 

1. Podpisanie przez Uczestnika/czki programu umowy (wraz z Oświadczeniami).
2. Zapoznanie się przez uczestnika/uczestniczkę programu z instrukcją obsługi przekazanych
    urządzeń jest niezbędne do rozpoczęcia świadczenia teleopiekuńczego.
3. Przekazanie informacji zgodnie z Kartą Informacyjną (Załącznik nr 2 do niniejszego
    Regulaminu).



§ 6.

Obowiązki uczestnika projektu 

1. Uczestnik/czka zobowiązuje się do informowania Realizatorów o wszelkich zmianach
    dotyczących  informacji  przekazanych  w  trakcie  diagnozy  i  podpisywania  umowy,
    szczególnie: (zmianach danych telefonicznych, kodu dostepu do domu, mieszkania) zmianie
    danych kontaktowych jego członków.
2. Uczestnik/czka ma obowiązek utrzymania systemu TELEOPIEKI w stanie dobrej sprawności
    fizycznej.
3. Uczestnik / czka  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  oddane  mu  do  użytku  urządzenia
    uszkodzone  w  następstwie  siły  wyższej,  przez  które  rozumie  się  zdarzenia zewnętrzne
    niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia,  np.  wojna, klęska żywiołowa, strajk, zamieszki
    uliczne.

§ 7

Postanowienia końcowe

      Regulamin obowiązuje od dnia podpisania przez Kierownika OPS w Rzekuniu.

     


