Brand
I 2014 døde 83 mennesker i
brande, heraf 79 i hjemmet.
Tallet har ligget nogenlunde
konstant siden 2000.
Kilde: Beredskabsstyrelsen

Faldulykker
Omkring 1/3 af alle over 65 år
oplever at falde en eller flere
gange om året. Kvinder falder
oftere end mænd.
I ca. 5 % af tilfældene medfører faldet et brud, oftest
i håndled, hofte eller i ryg.
Kilde: Sundhed.dk

Kontaktoplysninger
Hjemmepleje Aalborg
Tlf. 9982 4800

Tryghedstjek
- og gratis røgalarm
Trygheds

ambassadør

Tryghedstjek
- og gratis røgalarm
De fleste ulykker sker i hjemmet
- også for ældre i Aalborg Kommune
Fra efteråret 2015 tilbyder Hjemmepleje Aalborg derfor
et gratis Tryghedstjek til borgere, som modtager rengøring eller pleje fra Hjemmepleje Aalborg.
Tryghedstjekket tilbydes for at øge din opmærksomhed
på brandforebyggelse og sikkerhed i hjemmet, og dermed skabe en endnu tryggere og mere sikker dagligdag
for dig.

Hvornår får jeg besøg?
Tryghedstjekkene vil løbende blive udført i takt med, at
medarbejderne bliver uddannet som Tryghedsambassadører i perioden fra september 2015 til foråret 2017.

Hvad er en Tryghedsambassadør
En Tryghedsambassadør er en medarbejder, som har
gennemgået 7 dages særlig uddannelse inden for bl.a.
brandforebyggelse, sikkerhed i hjemmet og førstehjælp.
Medarbejderen vil sammen med dig undersøge hjemmet og præsentere tiltag som kan øge din sikkerhed i
hjemmet.

Det praktiske
Besøg af en tryghedsambassadør sker i tidsrummet
kl. 8.00 - 18.00. Efter tryghedsambassadørens besøg
kan du blive kontaktet af en servicemedarbejder, som
vil hjælpe dig med at gøre dit hjem mere sikkert.
Hvis du i forvejen ikke har en røgalarm, vil servicemedarbejderen tilbyde dig en og sætte denne op – helt
gratis.

Tryghedstjek
Der bliver lavet et skema med de udførte forbedringer.
Hermed skabes overblik over, hvilke tiltag servicemedarbejderen har udført, samt hvilke tiltag det anbefales
at borgeren fremadrettet bør få udført for egen regning.

Hvad koster det?
Tryghedstjekket og det efterfølgende besøg af en
servicemedarbejder er gratis og er et ekstra tilbud fra
Hjemmepleje Aalborg.

Du kan sige nej tak

Trygheds

ambassadør

Hvis du ikke ønsker at få foretaget et tryghedstjek af
din bolig eller få sat en røgalarm op, kan du selvfølgelig
sige nej tak til tilbuddet.

