Soluções para segurança
dos trabalhadores do
setor de psiquiatria
AUMENTE A SEGURANÇA DOS
TRABALHADORES E OTIMIZE O
TEMPO DE RESPOSTA
Todo hospital psiquiátrico precisa de uma
solução de segurança confiável e rápida
para proteger sua equipe contra pacientes
potencialmente violentos.
As soluções ZONITH são feitas exatamente
para elevar o nível de segurança das pessoas
e alertar sobre situações de risco assim
que elas ocorrem. Botões de emergência
podem ser ativados através de rádios de
comunicação para que colegas sejam
rapidamente alertados em diferentes
tipos de equipamentos. Além disso, o
monitoramento de colaboradores dentro
e fora de edifícios diminui o tempo de
resposta em caso de emergência.

SOLUÇÕES PARA HOSPITAIS PSIQUIATRICOS
Num hospital psiquiatrico, os coloboradores estão na linha de frente o tempo todo, podendo
encontrar situações perigosas sem que exista tempo para alertar colegas a respeito.
As soluções Zonith são preparadas para fornecer alertas para as pessoas mais relevantes ou
executar ações automáticas em caso de qualquer tipo de emergência.

FUNCIONALIDADES

•

Alarmes de emergência dos colaboradores
A solução ZONITH suporta uma variedade de telefones DECT padrão, rádios profissionais, smartphones 			
Android e outros dispositivos dotados de botão de emergência de fácil acesso. Uma vez pressionado o 			
botão, os Operadores da Central de Controle e os demais membros da equipe instantaneamente alertados através
do do Sistema de Controle de Alarmes (ACS), assegurando assistência rápida ao solicitante.

•

Localização indoor de colaboradores e visitantes
Com o Sistema de Localização em Tempo Real (RTLS) da ZONITH e os Beacons de Localização Bluetooth fixados nos
edifícios, é possível localizar qualquer rádio profissional com bluetooth, telefone DECT ou crachá bluetooth. Se um
alarme for acionado, os responsáveis receberão informações instantâneas sobre o problema e o local onde ocorreu.

•

Crachá Bluetooth
Funcionários, médicos e visitantes podem usar o Crachá Bluetooth da ZONITH, que funciona como uma 			
identificação mas também como equipamento para localização de pessoas. O crachá ainda é equipado com um 		

•

botão de pânico, usado em situações de emergência.

Localização GPS
Muitas instituições psiquiátricas possuem grandes áreas de recreação. O ZONITH RTLS também faz localização em
ambientes externos. Com dispositivos de mão dotados de GPS incorporado, colaboradores em áreas externas 		

•

podem ativar alarmes sabendo que as equipes de apoio saberão extamente sua localização.

Visualização de alarmes em monitores
Nem todos os funcionários do hospital tem contato direto com pacientes. Para essas pessoas, a ZONITH 			
disponibiliza alertas estilo pop up em tela, bem como em monitores espalhados pelo local.

•

Notificações de fogo
Além dos alarmes de emergência, o ZONITH ACS também é capaz de monitorar alarmes de incêndio e garantir 		
reações rápidas com avisos contendo informaçõe detalhadas.
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