HYRESAVTAL 12 MÅNADER PHONIRO NÖDSÄNDARE
Registreringsuppgifter Ifylles av Phoniro
Nödsändarnummer:

Avtalsnummer:

Aktiveringsdatum:

Datum:

Leverantör underskrift:

NYTT AVTAL

Ort:

BYTE BÄRARE

ÖNSKAT STARTDATUM

Användaruppgifter Ifylles av kund
Bärare

Vårdgivare

Namn:

Boendets namn:

Adress:

Adress:
Ort:

Postnummer:
Personnummer:

Postnummer:

Ort:

Telefon:
Ansvarig:

Boendeform:
Eget boende

Äldreboende/Gruppboende

Mobiltelefon:

Övrig information till hjälp vid eftersök:

Närstående
Namn:
Telefon:
Namn:
Telefon:

Leveransadress Nödsändare

Beställarens Fakturaadress & Kontaktadress

Namn:

Namn:

Adress:

Adress:

Postnummer

Ort:

Postnummer:		

E-postadress:

E-postadress:		

Beställarens underskrift::

Tel:

Ort:

Datum:

Ort:

E-postadress:
Namnförtydligande:
Jag önskar nödsändarinformation via E-post istället för brev.
Phoniro Systems underskrift:

Phoniro Systems
namnförtydligande:

Hyresvillkor
Avtalstid: 12 mån rullande avtal från aktiveringsdatumet. Nödsändaren kan efter att ny blankett inskickats flyttas till annan bärare. Uppsägning skall göras 3 mån innan avslut.
Hyreskostnad: 8 400:- / år exklusive moms. Förskottsfakturering.
Sändaren: Sändaren skall efter avtalets slut eller utbyte återsändas till Phoniro Systems AB • Rörkullsv. 4 • 302 41 Halmstad. Görs ej detta debiteras 2 495:- exklusive moms.		
Aktivering: Åtgärder för aktivering är kostadsfria. Se baksidan på detta avtal för mer info.

Faxa blanketten till 010-4567 299 eller posta till:

Webversion

Phoniro Systems AB
Rörskullsvägen 4 | 302 41 Halmstad | Växel 010-4567 200 | Fax 010-4567 299| www.phonirosystems.se | support@phoniro.se | Org. nr 556636-2538

Enligt 27A § Räddningstjänstlagen
Skall polisen efterforska personer som har försvunnit under sådana omständigheter att det kan befaras att det föreligger fara
för hans liv eller allvarlig risk för hans hälsa. En nödsändare är ett mycket effektivt hjälpmedel för polisen vid eftersök av
försvunna människor. Den kan liksom andra hjälpmedel dock ej garantera ett framgångsrikt eftersök.
Nödsändaren aktiveras via Minicall Kanal 1.

Fakta om Nödsändaren
Nödsändaren är en radiosändare som befinner sig i passivt läge tills den aktiveras. I detta passiva läge kan ej sändaren lokaliseras.
Den kan befinna sig i detta läge under hela driftstiden dvs ett år. Under denna tid behöver den varken laddas eller underhållas
på något sätt mer än allmän rengöring med tvållösning.
Vid aktivering sänder den ut en pejlbar signal som endast Polisen kan pejla. Räckvidden på pejlingsutrustningen är från marken
c:a 5 km och från helikopter c:a 30 km. Dessa avstånd är en uppskattning och kan variera stort med tanke på terräng och omgivning dvs pejlavstånd är oftast längre i skog och mark än i tätbebyggda områden med mera störningar.
Vid aktivering sänder nödsändaren pejllingssignaler i 9 timmar. Har personen ej återfunnits under den perioden, kan sändaren
aktiveras igen för ytterligare 9 timmars eftersökning.
Aktiveringen av sändaren vid eftersökning är kostnadsfri.
Sändaren skall ses som ett komplement för att säkra vårdansvaret och ett hjälpmedel för att finna en försvunnen person, inte
som en garanti för ett framgångsrikt eftersök. Nödsändaren är vid leverans både produktionstestad och sluttestad för att leva
upp till Phoniros höga kvalitetskrav. Nödsändaren är tillverkad för att fungera under ett (1) år med normalt bruk (sändaren bör
t ex inte utsättas för kraftigt mekaniskt våld, extrem värme eller hållas nedsänkt i vatten). Efter denna period skall nödsändaren
returneras till Phoniro för destruktion. Även om Phoniro i normala fall påminner när det är dags för utbyte bör hyrestagaren
loggföra nödsändare och brukarinformation för att bibehålla en hög säkerhetsnivå.

Gör följande när en person försvinner:
1.

Sök först i Ditt ansvarsområde.

2.

Anmäl försvinnandet till Polisen på 114 14 och be att få tala med vakthavande på LKC (Länskommunikationscentralen).
Dra inte ärendet i växeln.

3.

Uppge att personen bär nödsändare. Polisen behöver namn, adress och personnummer på den som bär nödsändaren.

4.

När Polisen kommer till platsen ge dem så mycket information som möjligt angående vanor, anhöriga och var ni redan
har letat. Meddela även om han/hon har försvunnit tidigare och var de då i såfall återfanns. All denna information under-		
lättar Polisens eftersökningar, så personen i fråga kan återfinnas så fort som möjligt.

Polisens informationsgång och sökningsförfarande
Person anmäls försvunnen hos LKC via 114 14 och det har angetts att personen bär nödsändare.
Vakthavande på RKC (Rikskommunikationscentralen) beslutar om sökning skall utföras.
RKC kontaktar därefter Phoniro och uppger personnummer, namn och adress på den försvunna.
Phoniro aktiverar nödsändaren via Minicall-nätet och nödsändaren börjar då sända en signal på en nödradiofrekvens.
Polisen söker från bil, helikopter eller i första hand till fots i närheten av försvinnandet med hjälp av pejlutrustning.

Kontaktinformation

Webversion

Phoniro Systems AB
Rörskullsvägen 4 | 302 41 Halmstad | Växel 010-4567 200 | Fax 010-4567 299| www.phonirosystems.se | support@phoniro.se | Org. nr 556636-2538

