FÖR EN TRYGG MORGONDAG

BRANDSKYDD
I HEMMET
Kommun/stad:
_________________________________________________________
Gatuadress:
_________________________________________________________
Dörrkod:
_________________________________________________________
Telefonnummer:
_________________________________________________________

NÖDNUMMER

112

Förvara denna broschyr på en plats där
du lätt hittar den.
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Brandvarnare

● Montera en brandvarnare
i taket.
● Byt batteriet en gång om året.
● Du ska själv skaffa
brandvarnare till din bostad.
● Brandvarnaren larmar inte
räddningstjänsten. Du måste
själv ringa nödnumret.

● Testa brandvarnaren en gång
i månaden genom att trycka
på testknappen.
● Brandvarnaren varnar dig om
det har börjat brinna.

Brandvarnare ska finnas i alla finländska hem. Du ska
själv se till att det finns tillräckligt med brandvarnare i ditt
hem. Brandvarnare ska helst placeras i alla sovrum (MH),
i tamburen/hallen (ET) och i vardagsrummet (OH). Placera
brandvarnaren i taket.
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Placera brandvarnare
● i alla sovrum
● i tamburen/hallen
● i vardagsrummet
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Köket
● Spisen är bara till för
matlagning.
● Spisen är inte ett extra
element. Använd den inte
för att värma upp bostaden.
● Stäng av spisen när du inte
använder den.
● Ställ in den temperatur
för ugnen eller hällen
(kokplattan) som är lämplig
för den mat du lagar.

● Lägg inte papper, plastskålar,
grytlappar eller något annat
som lätt kan fatta eld på
spisen.
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● Ett rent och snyggt kök är
brandsäkrare än ett ostädat.
Smutsiga ugnar kan orsaka
brand.

● Stäng av strömmen till
elektriska apparater när du
inte använder dem.
● Dra ur kontakten till
kaffebryggare, vattenkokare
och brödrostar.
● Dammsug baksidan av kyl
och frys minst en gång om
året.
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Elapparater

● Dra ur kontakten till
elapparater ur vägguttaget
när du inte använder dem,
till exempel tvättmaskin eller
kaffebryggare.

● Håll inte i sladden utan i
stickkontakten när du drar ut
den ur vägguttaget.

● Koppla inte ihop flera
förlängningssladdar
med varandra. Låt inte
damm samlas kring
förlängningssladdarna.

● Använd inte trasiga sladdar
eller eluttag.
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● Lämna inte ett varmt
strykjärn, brödrosten eller
grillen utan uppsikt.
● Använd inte elapparater när
du inte är hemma. Lämna till
exempel inte tvättmaskinen
på när du går hemifrån.
● Läs elapparaternas
bruksanvisningar och följ dem.
● Trasiga elapparater kan
orsaka eldsvåda. Endast
behöriga elektriker får
reparera trasiga elapparater.

● Lampor får inte täckas över.
Det måste finnas luft runt
en lampa.
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Elapparater

● Stäng av strömmen till TV:n
på natten och när du ska
gå hemifrån. TV:n har en
strömknapp som du kan
trycka av och på.
● Om du stänger av TV:n med
fjärrkontrollen är strömmen
fortfarande på.
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● Placera aldrig föremål på
TV:n.
● Dammsug TV:n och TV:ns
ventilationshål regelbundet.

Öppen eld

● Håll brinnande ljus under
uppsikt hela tiden.

● Marschaller får inte tändas
inomhus, på balkonger eller
på terrasser.

● Ljusstakar/ljushållare ska vara
gjorda av material som inte
brinner, t.ex. metall eller glas.

● Värmeljus ska placeras i var sin ljusstake.
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Rökning

Balkong

● Rök aldrig i sängen eller
i soffan.

● Använd inte grillen
inne i bostaden eller
på balkongen.

● Var noga med att släcka
fimpar ordentligt.
● Fimpar får inte kastas
i soporna.
● Lämna inte tändare eller
tändstickor så att barn kan
komma åt dem.
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● Balkongen är inte ett
förvaringsutrymme.

Bastu

● Häng inte tvätt i bastun.
● Täck aldrig över
bastuaggregatet.
● Bastun är inte ett
förvaringsutrymme.

Element
● Täck aldrig över element.
● Torka aldrig kläder
på element.
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Trappuppgång

● Lämna aldrig något i
trappuppgången, t.ex.
barnvagnar eller skor.
Det finns risk för mordbrand.
● Lämna aldrig någonting i
korridorerna i källaren eller
på vinden.
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Det brinner i en annan bostad i
byggnaden. Hur gör jag?
● Om det inte har kommit ut
rök i trappuppgången: ta
dig ut ur byggnaden via
trappuppgången. Stäng
dörren till din bostad.
Använd inte hissen.
● Om det har kommit ut rök i
trappuppgången: stanna kvar
i din bostad och stäng dörren.
● Om det kommer in rök i din
bostad: gå ut på balkongen
och stäng dörren efter dig.
Ropa eller ring efter hjälp
och vänta tills brandkåren
kommer och hjälper dig.
Vänta på brandkåren,
hoppa inte.
● Gå inte ut på balkongen om
det brinner i bostaden under
dig. Ring nödnumret 112.
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Det brinner i min bostad. Hur gör jag?

● Varna och rädda andra.

● Ta dig ut från rummet där
det brinner.

● Försök släcka elden.
Försätt inte dig själv i fara.

● Stäng dörrar, fönster och
ventilationssystem, om du
har tid att göra det.

● Dessa symboler visar den snabbaste vägen ut.
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● Ring 112 från en säker plats.

● Brandsläckare

● Visa brandkåren till
brandplatsen.

● Knapp som larmar
brandkåren
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Så här använder du
en brandfilt
● Brandfiltar används för att släcka
små bränder, till exempel brinnande
kaffebryggare, kastruller eller TVapparater. En brandfilt kan också
användas för att släcka en person
som har fattat eld.

● Ta tag i brandfiltens hörn.
Håll brandfilten mellan dig
själv och elden. Skydda dina
händer.
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● Täck lugnt över det brinnande
föremålet med brandfilten.

● Brandfilten måste vara
tillräckligt stor, t.ex.
120 x 180 cm.
● Häng upp påsen med
brandfilten på en vägg
i köket.
● Byt ut filten om den har
skadats.

● Se till att det brinnande
föremålet inte får syre. Stäng
av plattan och spisfläkten.

● Ta bort det släckta föremålet
från den heta plattan.
Låt kallna.
● Ring 112.
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I händelse av en nödsituation,
ring 112
Ring bara nödnumret i nödsituationer.
Du kan ringa nödnumret 112 avgiftsfritt från vilken telefon som
helst utan att använda riktnummer.
Ring nödnumret 112 i exempelvis följande situationer:
• du ser en olycka eller en eldsvåda
• du ser att ett brott håller på att begås eller har begåtts
• du behöver en ambulans eller en socialarbetare
1. Ring nödnumret själv, om du kan
Det är viktigt att nödsamtalet rings av den person som berörs av
branden eller av någon som befinner sig på olycksplatsen.
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2. Svara på frågorna du får
Frågorna fördröjer inte hjälpen. Larmoperatören kan skicka hjälp
medan du fortfarande talar i telefon.
3. Avsluta samtalet först när du blir tillsagd att göra det
Larmoperatören talar om när du kan lägga på. Om du avslutar
samtalet för tidigt kan hjälpen bli fördröjd.
Ring igen om situationen förändras.

Nödnumret är 112
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FÖR EN TRYGG MORGONDAG

Brandskydd i hemmet
Den här broschyren är huvudsakligen avsedd att användas när
man informerar invandrare om brandskydd i hemmet. Broschyren är
skriven på enkel och lättbegriplig svenska och kompletteras av en
handledarguide.
Broschyren har tagits fram med stöd av Brandskyddsfonden.
Följande parter har medverkat i arbetet:
● Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK)
● Helsingfors stads räddningsverk
● Tammerfors regionala räddningsverk
● Finlands flyktinghjälp/KOTILO-projektet
● Metsälä mottagningscentral
Broschyren har finansierats av Brandskyddsfonden

Räddningsbranschens Centralorganisation i
Finland (SPEK)
Banmästargatan 11, 00520 Helsingfors
Telefon 09 476 112, fax 09 4761 1400
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