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Monitoramento de idosos a distância

A detecção remota através de sistemas de vídeo é importante para a segurança das famílias com cuidadores domésticos. Dispositivos do tipo babá eletrônica para idosos possuem recursos que permitem monitorar imagens em tempo real, recuperar gravações de um celular, trabalhar na ausência de luz elétrica, entre outros. Conheça
os equipamentos mais usados, seus prós e contras. Instalar uma câmera para monitorar os idosos já é sinônimo de algo caro e complexo, imagens de baixa qualidade, exigindo conhecimento técnico e custos frequentes de manutenção. Mas é o passado. Hoje, dispositivos de alta qualidade e bons preços permitem rastrear imagens no
celular ao vivo ou através de gravações, recursos valiosos que as famílias podem esperar para garantir o conforto e a segurança de seus idosos. Hoje, o monitoramento do celular do idoso tornou-se importante mesmo quando os idosos não moram sozinhos, pois justamente quando os familiares estão ausentes, esse maior problema
pode surgir. Para ajudar a decisão das famílias de instalar uma única câmera de vigilância de idosos, ou um sistema completo e profissional com múltiplas câmeras, estamos prontos para este post. Confira tudo o que você precisa saber para fazer o monitoramento eletrônico dos idosos: tipos de equipamentos, manutenção pré e pós-
instalação, manutenção para evitar problemas trabalhistas para os funcionários da casa, entre outros detalhes. Leia também: Saúde do Idoso: pergunte ao eSocial Especialista: como calcular férias, 13º e graduação empregada doméstica entrevista escolha de cuidadores e outros profissionais domésticos – o que perguntar como
conduzir o processo seletivo pneumonia em idosos: por que devemos manter o foco? Equipamento para monitoramento de idosos Conhece os principais componentes do sistema de monitoramento de idosos. DVR (Digital Video Recorder): é o coração do sistema CCTV (Closed Circuit Television), dispositivos que gravam, transmitem e
coordenam o acesso aos usuários. Na maioria dos casos, o DVR se assemelha a um antigo leitor de DVD ou decodificador de satélite. A forma como o DVR é configurado afeta quando as imagens são armazenadas. Para otimizar a energia, alguns sistemas trabalham com detecção de movimento. Isso pode fazer com que alguns
quadros curtos sejam perdidos se a quantidade de movimento não for suficiente para acionar os sensores. Se você solicitar uma alteração nesta disposição, o período de retenção pode cair significativamente. Prefira a resolução HD dos DVRs (Alta Definição ou Alta Definição) ou superior, o que é melhor custo/benefícios. Disco rígido
(HD ou Disco Rígido): Tenha um DVR de memória onde as imagens são armazenadas. Semelhante ao disco rígido do seu computador, mas é específico (e para suportar a gravação contínua necessária. O tamanho do disco rígido afeta quando as imagens são armazenadas. Câmeras coloridas: Permite gravar onde a luz está, seja dia
ou artificial. Prefira câmeras à resolução HD. Câmeras coloridas/noturnas (IR): Câmeras noturnas são usadas quando não há fontes de luz externas para a luz, projetando na frente da câmera para fachos luz invisível ao olho humano (IR ou infravermelho) para capturar imagens. A maioria tem entre 15 e 25 metros (modo IR) e a escolha
depende do ambiente em que estão instalados. Eles também filmam durante o dia. Recomenda-se a compra de câmeras com resolução hd ou superior. Câmeras rotativas ou speed dome: permite que o usuário gire a câmera através do telefone para observar outros ângulos. Eles são mais caros e o DVR deve permitir tal função.
Câmeras escondidas: todos os modelos acima podem ser instalados escondidos para evitar que os cuidadores saibam onde e em que ângulo, eles são filmados. Câmeras sem fio: todas as câmeras referenciadas podem operar com fio ou sem fio, embora a maioria esteja com fio. O uso de câmeras sem fio limita-se a alguns casos
devido a dificuldades técnicas e considerações de preços. Câmeras sem fio independentes (via wi-fi) podem ser instaladas sem DVR, muitas vezes mais baratas, mas inconveniente gravando cartões de memória que podem ser removidos por qualquer pessoa com acesso à câmera, além de não central para controlar o acesso às
imagens (recurso usado pelo DVR). Modelo de câmera IP sem fio (transmitido sem a necessidade de DVR via wi-fi) girando e controlado câmeras falsas em um celular: mesmo sem trabalho, uma câmera falsa promove a sensação de que os cuidadores não estão sozinhos. Seu uso pode ser interessante se houver dificuldades no uso
de um modelo funcional. Microfones: Capture o som ambiente, veja se o seu DVR suporta streaming e gravação de áudio e quantos pontos é possível. Alto-falantes: Permita que um membro da família se comunique com o cuidador por voz se você puder acessar fotos remotamente. Veja se o seu DVR tem esse recurso e quantos
pontos ele pode. Potência: Conectado, desliga o DVR. Uma fonte é usada no DVR do sistema, já que o próprio DVR fornece energia para as câmeras. Câmeras e sistemas sem fio, sem DVR, são a fonte de cada câmera onde você precisa de um ponto para assumir a câmera. Cabeamento: na maioria dos sistemas do DVR, a conexão
das câmeras é feita de cabos coaxiais semelhantes à televisão convencional, mas mais finos. É importante definir um técnico para onde eles estão indo e, se for o caso, como eles estão escondidos. Requisitos de instalação para equipamentos de monitoramento Como planejar seu monitoramento falar e exigir um orçamento técnico
detalhado antes de contratar. Alguns pontos que devem ser observados: Internet banda larga: necessária para transmissão da Internet. Recomenda-se uma velocidade mínima de 10 Mega ou superior e uma conexão com o modem (onde a internet é distribuída em casa) usando um cabo. Evite tecnologias sem fio como 4G e satélite,
prefira internet com fio, como ADSL, cabo coaxial (fornecido por empresas de cabo) ou fibra óptica. UPS: Recomenda-se que os ups sejam utilizados para o bom funcionamento do sistema. Este dispositivo tem uma bateria e alimenta o sistema de câmeras na ausência de luz elétrica. A potência mínima recomendada é de 500VA. A não
utilização do UPS pode fazer com que o equipamento queime ou faça com que a configuração desapareça em caso de queda de energia, não apenas que a família não permita que o idoso monitore os idosos na ausência de energia da concessionária. Defina um local protegido para instalação de equipamentos: de preferência com uma
chave bloqueada para evitar acesso não autorizado. Monitor (computador ou TV moderna): Deve estar perto do DVR para configurar e rastrear imagens no site. Dispositivos de exibição: Você pode transmitir e rastrear em tempo real a partir de computadores, celulares e tablets pela Internet. Embora a maioria dos DVrs sejam
compatíveis com a maioria dos dispositivos de exibição, não é possível garantir todo e qualquer dispositivo. Antes de fechar o contrato, envie celulares/computadores/tablets ao técnico. Disponibilidade de tempo/recursos para instalação e instruções iniciais: durante a instalação, os técnicos pedem instruções sobre o posicionamento das
câmeras, instruem o cliente sobre como o sistema funciona e instalem todos os softwares necessários. O cliente não pode ser enviado por telefone. Qualquer serviço que esteja em andamento ou desencadeado pela necessidade de novas visitas técnicas, seja pela motivação dos clientes ou pela falta de recursos pelos quais são
responsáveis, incluindo a instalação de software em equipamentos de exibição, pode estar sujeito a cobranças adicionais. Esteja disponível no dia da instalação e conecte tudo com antecedência. Instalação adequada do monitoramento adequado do idoso Converse com o técnico responsável para definir e esclarecer os seguintes
pontos: Em quais salas as câmeras serão colocadas? Que cantos eles devem cobrir? Você precisa de fotos noturnas? É necessário gravar o som de conversas de escuta com cuidadores? Preciso falar com cuidadores através do sistema de alto-falantes? Regras para instalar câmeras Evite instalar câmeras em direção à fonte de luz da
sala, por exemplo, apontando para a janela (rostos e detalhes escuro). Evite instalar microfones perto de fontes de ruído, como a TV ou geladeira velha. Não exponha o aparelho à água ou à luz solar direta quando estiver pronto (por exemplo, câmeras externas). Para verificar objetos de valor, evite contar com câmeras. Considere
mantê-los em seguranças. Se você optar por contratar uma empresa ou um profissional, confirme os detalhes da sua empresa ou peça documentos profissionais. Sempre peça referências, afinal, um profissional/empresa conhece os detalhes de sua família e sua casa após o término dos serviços. Observe também os seguintes pontos:
Se você optar por contratar um profissional, negocie se os serviços incluem quaisquer obras que possam ser necessárias, como serviços de gesso, alvenaria, passagem de cabo, canais entupidos, acesso a cabos em locais com acesso pesado ou ocultação de cabeamento. Negocie também quem deve dar insums (gesso, tinta, tijolos).
Em geral, esse tipo de serviço e materiais são tomados separadamente. Se você mora em um prédio, verifique quando estiver pronto para o trabalho e a circulação profissional. Siga as regras do apartamento. Se você escolher um contrato de monitoramento através de sua empresa, você saberá primeiro se a remoção só ocorre
durante a desinstalação de câmeras e DVR, e você pode deixar os cabos no lugar. Ou se os reparos necessários forem fornecidos dependendo da remoção (por exemplo, paredes dinamarquesas, tinta, etc.). Cuidados com o sistema de monitoramento de idosos Mude a senha de acesso e não fique longe de estranhos. Usar a senha
padrão é o erro principal que permite que qualquer pessoa fora de seus dispositivos e imagens acesse. Se mais de uma pessoa puder acessá-lo, crie usuários com senhas diferentes. Mantenha o DVR em um lugar fechado, mas com aberturas de dissipação de calor. O dispositivo aquece durante o uso e sua vida útil diminui se a
temperatura permanecer alta por muito tempo. Instrua os funcionários a não tocar em cabeamento ou câmeras, a maioria dos defeitos são causados por essas razões. Câmeras que possuem cúpulas (tampas, geralmente formato de bolha) não devem removê-las, exceto durante a manutenção. Não limpe as lentes das câmeras com
papel, pois elas podem ser arranhadas. Siga as instruções do fabricante. Após a limpeza, certifique-se de que não moveu a câmera (removida) do local. Em caso de defeito: lembre-se quanto tempo você deve responder a uma competição técnica ao contratar uma empresa, ou como você vai continuar (você mesmo) se você preferir
tomar suas próprias decisões. Após a instalação, o monitoramento do idoso torna-se algo importante para as famílias. Você pode acessar fotos regularmente para ter certeza de que todos Bem. Questões legais com imagens do sistema de monitoramento de idosos Não é recomendável instalar câmeras sem o conhecimento de
funcionários que trabalham localmente, a menos que monstruosos, por exemplo, no caso de suspeita de roubo ou maus tratos ao idoso. Em circunstâncias normais, a família deve informar os funcionários sobre a existência de câmeras, mesmo que optem por não dizer onde estão instaladas. Não instale câmeras em banheiros ou
vestiários usados pelos funcionários, isso pode criar limitações e, em última instância, reivindicações por danos morais e/ou materiais. Embora não haja contraindicação à instalação de banheiros utilizados pelos moradores da casa, mesmo para os idosos, recomenda-se restringir o acesso às imagens, pois quem se sentir invadido por
sua privacidade (inclusive um morador) pode questionar o responsável pela instalação. Da mesma forma, as câmeras não devem criar um Big Brother familiar, mas aumentar a sensação de segurança de todos os envolvidos no cuidado. Ao escolher cuidadores, recomendamos que você informe que há câmeras no local. Vai ajudá-lo a
escolher pessoas que têm algo a esconder de sua família. Se você escolher, você pode dar ao funcionário acesso às imagens, por favor, forneça-as por escrito com limitações e responsabilidades para que elas possam ser responsabilizadas a qualquer momento. Em caso de dúvida, o departamento de recursos humanos da Acvida
pode auxiliar famílias com condições legais e elaboração de contratos. Os clientes da Acvida estão tendo câmeras sem o custo de instalação ou manutenção em causa quando seu ente querido está sem familiares na presença de uma residência? O cliente Acvida não tem esse problema. Oferecemos aos nossos clientes a instalação
de um sistema para registro e monitoramento de idosos. Na maioria dos contratos, fazemos de graça. Consulte sem obrigação e garanta a paz de sua família. Certifique-se de que seu kit de acompanhamento de idosos é
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