TOIMINTAOHJEET HÄTÄTILANTEISSA osoitteessa
PELASTA ENSIN ITSESI,
jotta voit auttaa muita.
Yleinen hätänumero 112
1. Tapahtumapaikka?
- tarkka osoite ja kunta
2. Mitä on tapahtunut?

Poistuminen hätätilanteessa
1. Jos huoneistossasi palaa, poistu nopeasti.
Sulje kaikki ovet perässäsi.
Mikäli palo on muualla, todennäköisesti
turvallisin paikka on oma huoneistosi.
2. Kaikista merkityistä varapoistumisteistä
pääsee poistumaan ilman avainta. Siirry
kokoontumispaikalle, jos se on turvallista.
3. Hissin käyttö on kielletty kaikissa
hätätilanteissa.
Tämän rakennuksen kokoontumispaikka on:

Pelastustie

Älä estä ihmishengen pelastamista!
Pidä pelastustiet vapaana.

Tulipalon sattuessa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Älä hengitä savua! Savu tappaa!
Kuullessasi palovaroittimen äänen tai jos havaitset savua,
toimi välittömästi.
Pelasta itsesi ja vaarassa olevat.
Soita 112.
Varoita muita.
Sammuta, jos se on turvallista.
Mene ulos, jos se on turvallista tai jos et voi poistua,
sulje ovet ja ikkunat.
Rajoita paloa sulkemalla ovet.
Opasta palokunta paikalle.

Jos portaikossa on savua, sulje ovi ja soita 112.

Yleinen vaaramerkki
Ilmoita muille rappukäytävässä asuville, mikäli kuulet
yleisen vaaramerkin. Viranomaiset varoittavat yleisellä
vaaramerkillä väestöä kaasu-, säteily- tai muusta vaarasta.
• Siirry tai pysy sisätiloissa, vältä kellarikerrosta.
Älä mene väestönsuojaan, elleivät viranomaiset käske.
• Sulje ovet ja ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet.
• Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.
• Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu.
• Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta, ettet
joutuisi matkalla vaaraan.

Hätäensiavun ohjeet
Kaikki osaavat auttaa. Uskalla sinäkin!
Soita 112 ja tee tämä:

Turvaa hengitys
Tajuton on aina tukehtumisvaarassa, sillä kieli voi painua kurkkuun
ja tukkia hengityksen. Tai tajuton voi tukehtua oksennukseen.
1. Tunnustele poskellasi, hengittääkö?
2. Jos hengittää, käännä kyljelleen ja käännä leuka irti
rinnasta. Seuraa hengitystä.
3. Jos ei hengitä, aloita painelu-puhalluselvytys.

Turvaa verenkierto
Tyrehdytä runsas verenvuoto painaen kädellä suoraan
haavaan. Valmista sen jälkeen paineside saatavilla olevista
tarvikkeista. Irrota kiristävät vaatteet.

Ilmoita vioista tai häiriöistä klo 8–16:
Puh.

Muuna aikana kiireellisissä tilanteissa:
Puh.

Asuintalon turvallisuushenkilöstö:
Puh.
Puh.
Puh.

