Guia
servei local de
teleassistència

Servei gestionat per:

Benvingut/da
al Servei Local de Teleassistència
de la Diputació de Barcelona
El Servei Local de Teleassistència
ofereix atenció professional a domicili
les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.
Dóna suport, fa companyia
i garanteix la seguretat
de les persones usuàries
i els seus familiars.
És el servei públic de teleassistència
de la Diputació de Barcelona
i els ajuntaments de la demarcació
de Barcelona, gestionat per l’empresa
Tunstall Televida.

01

01

Què t’ofereix el Servei Local
de Teleassistència?

02

En què et pot ajudar?

03

Com funcionen el penjoll i l’aparell?

04

Com s’utilitza el servei?

05

Què cal fer davant d’una incidència
tècnica?

02
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Què t’ofereix
el Servei Local de
Teleassistència?

Seguretat i suport per a les persones
usuàries i els seus familiars
Et permet estar connectat sempre
a un equip de professionals
que t’atenen i et donen suport
en cas de necessitat o urgència.

Servei personalitzat i adaptat
a les teves necessitats
Primer, valorem les teves necessitats.
Aquesta valoració determina el nivell de suport
que rebràs: nivell bàsic, nivell mig o nivell alt.
Pots accedir a diferents prestacions tecnològiques
i d’atenció, per augmentar la seguretat al domicili
i la qualitat de vida.

Participació en el pla d’atenció
individual
Pots acordar les prestacions que et recomanaran
els professionals i adaptar-les a les teves necessitats
i estil de vida.
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En què et pot
ajudar?

Atenció telefònica
des del centre d’atenció

Atenció presencial
a la teva llar

Dispositius
de seguretat a la llar*

Custòdia de claus
per facilitar l’accés
en cas d’emergència*
Campanyes
d’envelliment actiu
i saludable
Nivell bàsic
Nivell mig

* Segons criteris específics d’accés

Nivell alt
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Atenció telefònica
des del centre d’atenció
Pots contactar amb el centre d’atenció sempre
que ho necessitis, a qualsevol hora i qualsevol dia,
a través del polsador o del botó vermell del terminal.
L’equip de professionals t’atendrà
amb molt de gust.
Aquestes són les prestacions:

Atenció presencial
a la teva llar
El Servei Local de Teleassistència
té professionals que es desplacen
al teu domicili per:

Connectar, instal·lar, fer el manteniment
o retirar els aparells.

Atenció immediata en cas d’emergència.
Visitar-te quan et dones d’alta
o per fer un seguiment.
Trucades periòdiques de seguiment.
Recordatori de cita mèdica
i d’altres esdeveniments.
Assessorament i informació
en temes d’interès.

Intervenir amb la unitat mòbil
en cas d’emergència no sanitària.
Assessorar-te en temes tècnics i d’ús
dels aparells.

Alertes en situacions d’emergència.
Avís a familiars o persones de contacte
sempre que ho necessitis.
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Dispositius de seguretat
a la llar
En alguns casos, la teleassistència inclou dispositius
que permeten detectar situacions de risc i accidents.
Si en disposes, no has de fer res: els dispositius
alerten automàticament al Servei Local
de Teleassistència en el cas que en la llar detectin:

Campanyes d’envelliment
actiu i saludable
Des del centre d’atenció t’informem sobre xerrades,
tallers i notícies per dur una vida saludable.
L’objectiu és fomentar la teva autonomia personal,
que incorporis hàbits saludables
i que participis de la societat i de la teva comunitat.

Fum: podria ser un incendi.

Gas: podria ser una fuita o un oblit.
Monòxid de carboni: mala combustió
d’una estufa, caldera, braser, etc.
Caiguda.
Manca de moviment: podria indicar
que has patit algun accident.
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Custòdia de claus
per facilitar l’accés
en cas d’emergència
Si compleixes els requisits,
podem custodiar les claus de casa teva.
Davant d’una situació de risc, els serveis d’emergència
podran accedir al teu domicili de manera més fàcil
i ràpida.
Aquesta mesura evita danys, com el trencament
de panys o finestres.
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Com funcionen
el penjoll
i l’aparell?

El penjoll
L’has de portar posat sempre que siguis a casa.
Et permet connectar amb el centre d’atenció
des de qualsevol lloc de la teva llar.

Porta’l penjat al coll o al canell
com un braçalet.
Posa-te’l també per dormir.
El botó està dissenyat per evitar
que el premis sense voler.
Deixa’l a casa, al carrer no funciona.
El pots mullar. És important que el portis
a la dutxa o a l’hora de cuinar, fer la neteja de
casa, rentar els plats, etc.
No el posis a la rentadora. Es pot netejar
a mà, amb cura, amb aigua i sabó.
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Has de saber que...

L’aparell

•

Instal·larem un aparell de teleassistència
i els seus accessoris en el teu domicili.

•

L’aparell de teleassistència i els seus accessoris
pertanyen a un servei públic. Et compromets a tenir-ne
cura i a retornar-los en bon estat quan finalitzi la
prestació del servei. Per fer-ho, truca al telèfon 901 110
901 (preu d’una trucada local) i t’indicaran com fer-ho.
Ets responsable si el perds o si es fa malbé per ús
inadequat.

•

El radi de cobertura del penjoll depèn de les
característiques de la teva llar. El personal que connecti
o canviï l’aparell i els seus accessoris comprovarà
l’abast de funcionament i t’indicarà si hi ha alguna zona
del domicili sense cobertura.

•

L’aparell realitza trucades silencioses de seguretat de
forma automàtica, si hi ha un tall de corrent elèctric
o si baixa la bateria de l’aparell o el penjoll. Cada 15 dies
comprovarem de manera automàtica si l’aparell
funciona.

•

Si tens servei de telefonia a través d’un dispositiu router,
aquest també necessita subministrament elèctric
per funcionar. Si hi ha un tall en el servei de llum i el teu
router no té bateria interna, et quedaràs sense servei de
telefonia i no podràs contactar amb nosaltres.
Si és així truca’ns al 901 110 901.

•

La Diputació de Barcelona, el teu ajuntament i Tunstall
Televida no es responsabilitzen de les incidències
per canvis o interrupcions en el subministrament elèctric
o telefònic del teu domicili. Et recomanem que ens
informis sobre qualsevol canvi en les connexions
trucant al telèfon 901 110 901.

Sempre ha d’estar connectat a la xarxa elèctrica
i a la línia telefònica.
No el canviïs de lloc ni el desconnectis.

Disposa d’un altaveu i un micròfon
per conversar des de qualsevol punt
de la teva llar.
Disposa d’una bateria perquè
segueixi funcionant en cas d’un tall de llum.

No el tapis, ni hi col·loquis cap objecte
a sobre. Pot interferir en la qualitat del so.

No el submergeixis ni l’esquitxis amb líquid.
Es pot netejar suaument amb un drap
lleugerament humitejat amb aigua.
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Com s’utilitza
el servei?

Amb el botó vermell
del penjoll
i de l’aparell
pots contactar
amb el centre
d’atenció.

Amb el botó verd
de l’aparell pots
anul·lar l’alarma
si l’has premut
per error.
Tot i així,
no et preocupis.
Si no l’anul·les,
estarem encantats
de parlar amb tu.
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És molt fàcil

1
Prem el botó vermell
del penjoll
o de l’aparell.

2
Abans de parlar,
espera
que el teleoperador
o la teleoperadora
et saludi.
Et preguntarà
què necessites.
Explica-li
què et passa.
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Recorda
que el penjoll
no té micròfon.

Quan acabis
de parlar
no has de fer res.

Cal que parlis
a través de l’aparell.

Nosaltres tallarem
la trucada. Sentiràs
un llarg xiulet.
Vol dir
que la comunicació
ha finalitzat.

Com més a prop
parlis,
millor et sentiran.
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Has de saber que...
Comunicacions
La central disposa de línies especials (901),
i les trucades costen com una trucada local
(sense tarifa addicional). Les trucades que
facis al centre d’atenció i les trucades
automàtiques de seguretat les pagues tu.
Les trucades que rebis des del centre
d’atenció, i les trucades del Servei Local
de Teleassistència que rebin els teus
contactes, les paguem nosaltres.
Identificació del personal
El personal del Servei Local de
Teleassistència que vingui al teu domicili
s’identificarà amb una targeta visible en tot
moment. Abans d’anar-hi, contactaran amb
tu per telèfon i concertareu una cita.
Si dubtes sobre la persona que et ve a
visitar en nom del servei de teleassistència,
contacta amb el servei i pregunta.
Accés al domicili i mesures de protecció
Com a persona usuària autoritzes el Servei
Local de Teleassistència a utilitzar totes les
mesures de protecció necessàries per tal de
vetllar per la teva integritat física. Autoritzes
el personal del servei de teleassistència, els
serveis d’emergències i/o els serveis de
seguretat ciutadana a accedir al teu domicili
en cas d’emergència.
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Gravació de les trucades
El centre d’atenció grava les trucades
per assegurar un servei correcte.
El Servei Local de Teleassistència garanteix
que la informació gravada és confidencial.
Sistema de queixes, reclamacions,
suggeriments i felicitacions
Pots fer un suggeriment, una reclamació
o posar queixa en el Servei Local
de Teleassistència, a través del:
• Centre d’atenció (prem el botó del penjoll)
• Telèfon d’atenció 901 110 901.
• E-mail: suggerimentsiqueixes@televida.cat
• Els professionals que t’atenen al teu
domicili.
Baixa del servei
Pots donar-te de baixa del servei
de manera voluntària quan no el necessitis, a
través del centre d’atenció prement el botó
vermell o bé trucant al 901 110 901.
Si utilitzes el servei de manera inadequada
o incompleixes les condicions establertes,
se’t pot retirar el servei.
Absència
Has de comunicar al Servei Local
de Teleassistència els dies que seràs fora
del teu domicili. El període màxim d’absència
i/o suspensió temporal és de 2 mesos.
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Canvi de domicili
Si canvies de domicili de manera definitiva
i vols mantenir el servei en la teva nova llar,
ho has de comunicar al Servei Local
de Teleassistència.

Secret professional i protecció de
dades de caràcter personal

No canviïs mai de domicili l’aparell
i els seus accessoris pel teu compte.

Estem obligats a guardar aquesta
informació de manera correcta i
confidencial, i a no difondre-la, segons la
llei de protecció de dades de caràcter
personal (Llei orgànica 15/1999).

Informació de la persona usuària
i de les persones de contacte
Et compromets a comunicar-nos tota la
informació necessària per prestar el servei.
Hauràs de comunicar-nos qualsevol canvi
en les teves dades o en les dades
de les persones de contacte.
Declares que les persones de contacte
saben que ens has facilitat les seves dades.
Per tant, podem contactar-hi
quan sigui necessari.

Prevenció de riscos laborals
Complim la legislació vigent en seguretat
i salut en el treball, amb el nostre personal
del centre d’atenció, de les delegacions
i el personal d’intervenció domiciliària.
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Recollim informació personal teva per
oferir-te un millor servei.

Només podrem difondre les teves dades
si tu ens autoritzes o si un jutge ens les
demana.
En acceptar el servei acceptes
expressament que Tunstall Televida en
faci ús amb els serveis socials, sanitaris
i de seguretat ciutadana, sempre que sigui
necessari per atendre’t millor.
Estem obligats a conservar la teva
informació. Però ens comprometem a
destruir-la passat el temps reglamentari
després de la baixa del servei.
Tens dret a accedir, rectificar, cancel·lar
i oposar-te a les teves dades, segons la
legislació vigent. Per fer-ho, pregunta-ho
al centre d’atenció o al telèfon d’atenció al
client 901 110 901.
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05 |
Què cal fer
davant d’una
incidència
tècnica?

Solucionar petites
incidències
en la línia telefònica
L’aparell
Emet un llum vermell intermitent i adverteix,
per mitjà d’un missatge de veu,
que la línia telefònica està desconnectada.
Què passa?
No funciona la línia telefònica
o l’aparell s’ha desconnectat de la línia telefònica.

Causes i solucions
Revisa que l’aparell estigui ben connectat a la línia
telefònica. Si no és així, torna a connectar-lo.

Si l’aparell està ben connectat, truca al centre
d’atenció a través del botó vermell.
Si no funciona, truca al 901 110 901
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Solucionar petites
incidències
en la xarxa elèctrica
L’aparell
Emet un llum vermell intermitent i adverteix,
per mitjà d’un missatge de veu,
que no hi ha alimentació elèctrica.
Què passa?
Hi ha un tall de subministrament elèctric
o l’aparell està desconnectat de la xarxa elèctrica.

Causes i solucions
Revisa que l’aparell estigui ben endollat.
Si no és així, torna a endollar-lo.
Comprova que disposes d’electricitat a casa.
Si no tens electricitat, truca a la companyia
Si l’aparell està ben connectat, truca al centre
d’atenció a través del botó vermell.
Si no funciona, truca al 901 110 901
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Has de saber que...
Avisos acústics
Si hi ha una incidència tècnica,
l’aparell pot emetre un soroll.
Si et molesta, pots prémer el botó verd.

Comunicació d’avaries
Et compromets a comunicar-nos
qualsevol anomalia o avaria
que detectis en els aparells.

Manipulació de la tecnologia
Només el nostre personal pot inspeccionar
i manipular els aparells i els seus
accessoris.

Canvis de companyia de telèfon
Abans de canviar de companyia de
telèfon, ens has d’avisar. Qualsevol canvi
pot afectar el funcionament del servei.
Fins i tot et podries quedar sense servei.
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Si tens dubtes o consultes
pots contactar amb el Servei Local
de Teleassistència

Prem el botó vermell
del teu penjoll
o aparell

Servei gestionat per:

Truca al
901 110 901

