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Já

Inngangur í hús/ íbúð
Er aðkoman að húsinu vel upplýst?
Ef tröppur eru að húsinu er handrið beggja vegna?
Er hár þröskuldur í innganginum?
Ef tröppur eru, er hjólastólabraut að innganginum?
Er stétt að húsi í góðu ásigkomulagi?
Er snjóbræðslukerfi í stétt / bílaplani?
Er húsvörður sem sér um hálkuvarnir og mokstur?
Er aðkoma sjúkrabíla góð?
Stigar innanhús
Er stigi innanhús ?
Er neðsta þrep greinilegt?
Er handrið beggja vegna við stigann?
Eru þrep og gólfefni í góðu lagi?
Eru þrepin sleip?
Er stamur límborði fremst á tröppunum?
Er góð lýsing í stiganum?
Er hægt að kveikja ljós bæði uppi og niðri við stigann?
Er lyfta innanhús ?
Gangar
Er greiðfært um ganga húsins?
Eru gólfefnin í lagi?
Er næturlýsing á göngum?
Neyðaraðstoð
Er bjalla á aðgengilegum stöðum?
Virkar bjallan?
Er bjalla staðsett aðgengilega í almenningsrýmum?
Er neyðarnúmerið 112 við síma þar sem við á?
Einstaklingsaðstæður
Hafa allir einstaklingar einkarými (einbýli)?
Hafa allir einstaklingar aðgang að baðherbergi með
færri en 2 öðrum einstaklingum?
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Eldhús
Er eldurnaraðstaða fyrir íbúa ?
Eru leirtau og matvörur sem notast daglega staðsettar
neðarlega í hirslum til að forðast klifur?
Eru handföng á pottum og pönnum traust?
Hefur pottur nýverið gleymst á heitri hellu?
Fer reykskynjari oft í gang við eldamennsku?
Svefnherbergi
Er gönguleið um herbergið greið?
Er rúm í réttri hæð þannig að auðvelt sé að fara í og úr
rúmi?
Er aðgengi að síma eða bjöllu við rúm?
Er ljós við rúm?
Er slökkvarinn aðgengilegur?
Baðherbergi
Er hitastillir á krönum við baðkar / sturtu?
Er aðgengi að bjöllu ?
Er handfang við baðkar / sturtu?
Eru stamar mottur í baðkari /sturtu?
Er sturtustóll eða baðstóll til staðar?
Er handfang við klósett?
Eru gólfefni á baðherberginu stöm, ekki hál í bleytu?
Ef lausar mottur eru á gólfi eru þær með skriðvörn?
Neyðaraðstoð
Er bjalla á aðgengilegum stöðum?
Virkar bjallan?
Er bjalla staðsett aðgengilega í almenningsrýmum?
Er neyðarnúmerið 112 við síma þar sem við á?
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Setu Stofa
Er auðvelt að fara um í stofunni?
Eru húsgögn stöðug ?
Eru húsgögn án skarpra horna?
Eru gólfefni í lagi, stöm og jöfn?
Eru lausar mottur á gólfi ?
Ef mottur eru er skriðvörn undir þeim?
Er auðvelt að komast að gluggum til að opna þá?
Eru svalir út úr setustofu ?
Er hár þröskuldur út á svalir ?
Komast hjólastólar og göngugrindur út á svalir ?
Eru snúrur frá rafmagnstækjum þannig að ekki sé hætta
á að dottið sé um þær?
Er hæð sófa / stóla þannig að auðvelt er að setjast og
standa upp?
Lýsing
Eru ljósaperur af réttum styrkleika miðað við
ljósaskerm?
Eru lampaskermar án sviðabletta?
Eru öll herbergi með góðri lýsingu?
Er hægt að kveikja ljós áður en gengið er inn í rýmið?
Eru næturljós til staðar á gangi, baðherbergi og
svefnherbergi?
Öryggisatriði
Ef notað er rafmagnshitateppi eða hitapúði, er þess
gætt að slökkt sé á því þegar notkun lýkur?
Eru innstungur tryggar og ekki ofhlaðið á þær með
fjöltengi?
Er reykt í herberginu?
Notar viðkomandi einstaklingur staf, hækju, göngugrind
eða hjólastól?
Eru lyf og hreinsiefni geymd þar sem börn ná ekki til?
Kunna íbúar á eldvarnir húsins ?
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