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AFSPRAKENKAART  –  GEBRUIKER  SALVIDAS ALARM

U  maakt  gebruik  van  het  Salvidas  Alarm.  Op  deze  kaart  noteert  u  de
afspraken die u met uw 'Redder in nood' maakt. Zo kunt u altijd terug lezen
welke afspraken u heeft gemaakt en wie contact met u opzoekt, in geval u
niet in staat bent om op de 'groene alarmknop'  te drukken. We hopen dat
het Salvidas Alarm u veel rust geeft.

Instellen Salvidas Alarm

Naam 'Redder in nood'

Telefoonnummer 'Redder in nood'

Salvidas Alarm is ingesteld in de [ ochtend / middag / avond ]

Tijdstip Salvidas Alarm

Tijdsduur Salvidas Alarm

Afspraken Salvidas Alarm
Als uw 'Redder in nood' een alarmbericht ontvangt, belt hij/zij u.

 'Redder in nood' het nummer: 

Als er niet opgenomen wordt, zal uw 'Redder in nood':

naar u toe komen om polshoogte te nemen.

de volgende persoon bellen, die polshoogte gaat nemen:

Naam

Telefoonnummer

anders, namelijk

Omcirkel in welke volgorde u èèn of meerdere acties uit gaat voeren. 

WWW.SALVIDAS.NL
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AFSPRAKENKAART 'REDDER IN NOOD'     

U bent de 'Redder in nood' van 
naam gebruiker Salvidas Alarm

Dit betekent, dat u bereid bent actie te ondernemen voor deze persoon,
indien u een alarmbericht ontvangt.

Het Salvidas Alarm is dagelijks ingesteld op de tijd

U krijgt geen Salvidas Alarm bericht, als er binnen
minuten wordt gereageerd.

Als u geen alarmbericht ontvangt, is alles goed.
Indien u wel een alarmbericht ontvangt, dan is de afspraak

dat u belt met het nummer

Als er niet opgenomen wordt, is de afspraak dat u:

naar u toe komen om polshoogte te nemen.

de volgende persoon bellen, die polshoogte gaat nemen:

Naam

Telefoonnummer

anders, namelijk

Omcirkel in welke volgorde u èèn of meerdere acties uit gaat voeren. 

Tips
• Zorg dat uw telefoon, waarop u het alarmbericht ontvangt, altijd bij u in

de buurt is en netwerk bereik heeft.
• Oefen met de gebruiker van het  Salvidas Alarm een keer de gemaakte

afspraken en maak, indien nodig, een nieuwe afspraak.
• Spreek af hoe een hulpverlener in het huis van de gebruiker van het

Salvidas Alarm kan komen, als dat nodig is.
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