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Exempel	  på	  verksamhetsansvisningar	  för	  faro-‐	  och	  störningssituationer	  

1. Allmänt	  till	  de	  boende

Bekanta	  dig	  i	  lugn	  och	  ro	  med	  de	  allmänna	  anvisningarna	  som	  finns	  nedan.	  Fundera	  på	  hur	  du	  
borde	  agera	  vid	  olika	  farosituationer.	  Ta	  reda	  på	  var	  huvudströmbrytarna	  för	  enskilda	  lägenheter	  
finns	  och	  eventuellt	  nödstopp	  för	  vatten	  och	  ventilation.	  	  

2. Grundläggande	  uppgifter	  om	  fastigheten

Samlingsplats	  

Nödavstängning	  av	  ventilationen	  	  

Huvudavstängning	  av	  vatten	  

Huvudströmbrytare	  

Huvudavstängning	  av	  gas	  

Manöverdon	  för	  öppnande	  av	  rökluckor	  

Brandlarmanläggningen	  	  

Skyddsrum:	  	  i	  fastigheten	  

Allmänt	  skyddsrum	  

Blanketten	  är	  en	  modellblankett	  som	  producerats	  av	  Räddningsbranschens	  Centralorganisation	  i	  Finland,	  och	  kan	  
användas	  som	  modell	  för	  en	  bostadsbyggnads	  räddningsplan.	  Blanketten	  följer	  inrikesministeriets	  publikation	  
Räddningsplan	  för	  bostadsfastigheter	  2/2012.	  

Mera	  information	  om	  räddningsplanering:	  www.spek.fi	  



Bilaga	  till	  räddningsplanen	   2	  (10)	  

Modell	  för	  räddningsplan	  3/2013	  

3. Nödvändiga	  kontaktuppgifter:

Byggnadens	  ägare/styrelsen/boendekommittén	  

Disponent	  

Fastighetsservice	  

Övriga:	  
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4. Uppgifter	  och	  ansvar

Husbolagets	  styrelse	  har	  utsett	  bostadshusets	  säkerhetspersonal	  till	  följande	  uppgifter:	  

Uppgift	   Person/lägenhet	   Telefon	  

Säkerhetschef	  

Trapphus	  /husansvariga	  

Personer	  med	  kunskap	  i	  
förstahandssläckning	  

Personer	  med	  kunskap	  i	  
nödförsta	  hjälpen	  

Skyddsrummets	  skötare	  
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5. Verksamhetsanvisningar	  vid	  farosituationer

5. 1	  Att	  göra	  nödanmälan	  och	  vägleda	  hjälpen	  till	  platsen

Ring	  nödnumret	  vid	  brådskande,	  verkliga	  nödsituationer	  där	  liv,	  hälsa,	  egendom	  eller	  miljö	  är	  
hotade	  eller	  om	  det	  finns	  fara	  för	  det	  eller	  om	  det	  finns	  skäl	  att	  misstänka	  det.	  Ring	  nödnumret	  
också	  när	  du	  vill	  anmäla	  ett	  pågående	  brott	  till	  polisen.	  	  	  Ifall	  du	  tvivlar	  om	  det	  fråga	  om	  en	  
nödsituation	  eller	  inte	  är	  det	  alltid	  bättre	  att	  ringa	  än	  att	  låta	  bli.	  	  Ring	  hellre	  nödsamtalet	  alltid	  lite	  
för	  tidigt	  än	  för	  sent.	  	  

Nödanmälan
1. Ring 112.
2. �ĞƌćƩĂ�ǀŝůŬĞŶ�Žƌƚ�ŽĐŚ�ŶŽŐŐƌĂŶŶ�ĂĚƌĞƐƐ͘
3. �ĞƌćƩĂ�ǀĂĚ�ƐŽŵ�ŚĂƌ�ŚćŶƚ͘
4. ^ǀĂƌĂ�ƉĊ�ĨƌĊŐŽƌŶĂ͘
5. �ǀƐůƵƚĂ�ƐĂŵƚĂůĞƚ�ĨƂƌƐƚ�Ŷćƌ�ĚƵ�ĨĊƌ�ůŽǀ�ĂƩ�ŐƂƌĂ�ĚĞƚ͘
6. sćŐůĞĚ�ŚũćůƉĞŶ�Ɵůů�ƉůĂƚƐĞŶ�ƉĊ�ĞƩ�ƐǇŶůŝŐƚ�ƐćƩ͘

ͻ� �Ŷ�Ăǀ�ĚĞ�ƐŽŵ�ƐŬƂƚĞƌ�Žŵ�ǀćŐůĞĚŶŝŶŐ�ďŽƌĚĞ�ǀĂƌĂ�ƉĊ�ǀćŐĞŶ�ǀŝĚ�ŝŶĨĂƌƚĞŶ�Ɵůů�ŐĊƌĚĞŶ͘�
/ĨĂůů�ĚĞƚ�ĮŶŶƐ�ŇĞƌĂ�ŝŶĨĂƌƚĞƌ�Ɵůů�ŐĊƌĚĞŶ�ďŽƌĚĞ�ĚĞƚ�ĮŶŶĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĞƌ�ƐŽŵ�ǀćŐůĞĚĞƌ�
ǀŝĚ�ǀĂƌũĞ�ŝŶĨĂƌƚ�ĞůůĞƌ�ƐĊ�ĂƩ�ŵĂŶ�ŬĂŶ�ƐĞ�ĚĞ�ĂŶĚƌĂ�ŝŶĨĂƌƚĞƌŶĂ͘

ͻ� Ećƌ�ĚƵ�ƐĞƌ�ŚũćůƉĞŶ�ĂŶůćŶĚĂ͕�ǀŝŌĂ�ŵĞĚ�ĂƌŵĂƌŶĂ�ŽǀĂŶĨƂƌ�ŚƵǀƵĚĞƚ�ĨƂƌ�ĂƩ�
ƐŝŐŶĂůĞƌĂ�ĂƩ�ĚƵ�ǀĞƚ�ǀĂƌƚ�ŚũćůƉĞŶ�ďĞŚƂǀƐ͘�sćŐůĞĚ�ŵĞĚ�ŚĂŶĚƚĞĐŬĞŶ�ǀŝĚĂƌĞ�Ɵůů�
ĨƂůũĂŶĚĞ�ǀćŐůĞĚĂƌĞ͘�

ͻ� �ĞŶ�ƐŽŵ�ǀćŐůĞĚĞƌ�ŵĊƐƚĞ�ƐǇŶĂƐ�ƐĊ�ĂƩ�ŚũćůƉĞŶ�ƐŽŵ�ĂŶůćŶĚĞƌ�ƐĞƌ�ŚŽŶŽŵ͘�sŝŌĂ�
ŵĞĚ�ĂƌŵĂƌŶĂ�ŽĐŚ�ĂŶǀćŶĚ�ĮĐŬůĂŵƉĂ͕�ǀĂƌƐĞůǀćƐƚ͕�ƌĞŇĞǆ�Ğ͘Ě͘�ǀŝĚ�ŵƂƌŬĞƌ͘

ͻ� &Ƃƌ�ĂƩ�ƐćŬƌĂ�ƐŶĂďďĂƐƚĞ�ƌƵƩĞŶ�ĨƂƌ�ŚũćůƉĞŶ�ĂƩ�ŶĊ�ĨƌĂŵ͕�ćƌ�ĚĞƚ�ďƌĂ�ĂƩ�ĚĞƚ�ĮŶŶƐ�
ĞŶ�ƐŽŵ�ǀćŐůĞĚĞƌ�ǀŝĚ�ƌćƩ�ŝŶŐĊŶŐ�ƐĊ�ĂƩ�ŚũćůƉĞŶ�ƐćŬĞƌƚ�ŚŝƩĂƌ�ĨƌĂŵ͘

ͻ� sŝĚ�ďƌĂŶĚ͕�ĨƵŶĚĞƌĂ�ŶŽŐŐƌĂŶƚ�ƉĊ�ĨƂƌŚĂŶĚ�ŚƵƌ�ĚƵ�ŵƵŶƚůŝŐƚ�ǀćŐůĞĚĞƌ�ŚũćůƉĞŶ�ĨƌĂŵ�
Ɵůů�ƉůĂƚƐĞŶ͗�ŚƵƌ�ŵĊŶŐĂ�ƚƌĂƉƉŽƌ�ŽĐŚ�ǀŝůŬĞŶ�ĚƂƌƌ�ŽƐǀ͘�ƐĊ�ĂƩ�ŚũćůƉĞŶ�ĚŝƌĞŬƚ�ŽĐŚ�
ƐŶĂďďƚ�ŚŝƩĂƌ�ƌćƩ�ƉůĂƚƐ͘

ZŝŶŐ�ŝŶƚĞ�ŶƂĚŶƵŵƌĞƚ�ŐćůůĂŶĚĞ�ƐĂŬĞƌ�ƐŽŵ�ŝŶƚĞ�ćƌ�ďƌĊĚƐŬĂŶĚĞ�ĞůůĞƌ�ĨƂƌ�ĂƩ�ĨĊ�
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘��ĞƩĂ�ŐćůůĞƌ�ćǀĞŶ�ǀŝĚ�ŽůŝŬĂ�ƐƚƂƌŶŝŶŐƐͲ�ŽĐŚ�ƵŶĚĂŶƚĂŐƐƐŝƚƵĂƟŽŶĞƌ�ĚĊ�
ƐĂŵƚĂů�ƐŽŵ�ŐćůůĞƌ�ĨƂƌĨƌĊŐŶŝŶŐĂƌ�ŬĂŶ�ƐƚŽĐŬĂ�ŶƂĚŶƵŵƌĞƚ͘

^ƚƌćǀĂ�ĞŌĞƌ�ĂƩ�ŚĊůůĂ�ƵƚŽŵƐƚĊĞŶĚĞ�ƉĊ�ĂǀƐƚĊŶĚ�ǀŝĚ�ŽůǇĐŬƐƐŝƚƵĂƟŽŶĞƌ͘
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5.2	  	  Bränder	  
Utgångsläget	  är	  att	  alla	  byggnader	  alltid	  byggs	  så	  att	  de	  är	  säkra.	  Användarna	  har	  ansvar	  för	  att	  
hålla	  byggnaderna	  säkra	  när	  vi	  använder	  dem.	  	  

Säkerhetssystem	  som	  används	  i	  byggnaden	  i	  händelse	  av	  en	  brand:	  

-‐ Hinderfria	  utrymningsvägar	  och	  skyltar	  för	  dem	  

-‐ Säkerhetsbestämmelser,	  anvisningar	  för	  besökare	  

-‐ Säkerhetsanvisningar	  uppsatta	  på	  väggen	  
-‐ Utbildning/inskolning	  av	  de	  boende	  och	  verksamhetsidkarna	  

-‐ Förstahandssläckare	  och	  skyltar	  för	  dem	  service	  regelbundet	  

-‐ Funktionen	  för	  brandsektionering	  och	  branddörrar.	  

Vid	  en	  brandsituation	  är	  det	  skäl	  att	  agera	  snabbt,	  konsekvent	  och	  lugnt.	  
Verksamhetsanvisningarna	  kan	  inte	  sättas	  i	  viktighetsordning,	  utan	  ordningsföljden	  beror	  på	  
situationen.	  Till	  exempel	  vid	  en	  liten	  brand	  eller	  en	  begynnande	  brand	  lönar	  det	  sig	  att	  släcka	  
omedelbart	  om	  det	  är	  säkert.	  På	  det	  viset	  kan	  man	  undvika	  stora	  skador.	  Det	  är	  viktigt	  att	  alltid	  
rädda	  människor	  som	  är	  i	  fara,	  utan	  att	  utsätta	  sig	  själv	  för	  fara.	  Vid	  en	  brandsituation	  är	  det	  den	  
som	  först	  observerar	  situationen	  som	  ska	  agera.	  
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Verksamhetsanvisningar vid en brandsituation
RÄDDA

ͻ� /ĨĂůů�ĚĞƚ�ďƌŝŶŶĞƌ�ŝ�ůćŐĞŶŚĞƚĞŶ�ĞůůĞƌ�ĮŶŶƐ�ƌƂŬ�Ěćƌ͗�ZćĚĚĂ�ĚŝŐ�ŽĐŚ�ĚĞ�ƐŽŵ�ćƌ�ŝ�ĨĂƌĂ͘
ͻ� sĂƌŶĂ�ĚĞ�ĂŶĚƌĂ�ŐĞŶŽŵ�ĂƩ�ƌŽƉĂ͘
ͻ� �ŶĚĂƐ�ŝŶƚĞ�ƌƂŬ�;ƌƂŬĞŶ�ǀŝĚ�ĞŶ�ďƌĂŶĚ�ćƌ�ŵǇĐŬĞƚ�ŐŝŌŝŐͿ͘�/ĨĂůů�ĚƵ�ŚĂŵŶĂƌ�ŝ�ĞƩ�ƌƂŬĨǇůůƚ�Ƶƚ-

ƌǇŵŵĞ͕�ƌƂƌ�ĚŝŐ�ůĊŐƚ͘
ͻ� sćŐůĞĚ�ĂŶĚƌĂ�ƉĞƌƐŽŶĞƌ�Ƶƚ�ŐĞŶŽŵ�ĂƩ�ĂŶǀćŶĚĂ�ĞŶ�ƐćŬĞƌ�ƵƚƌǇŵŶŝŶŐƐǀćŐ͘��Ğƚ�ŐĊƌ�ĂƩ�ƚĂ�

ƐŝŐ�Ƶƚ�ƵƚĂŶ�ŶǇĐŬĞů�ǀŝĂ�ĂůůĂ�ƌĞƐĞƌǀƵƚŐĊŶŐĂƌ�ƐŽŵ�ŚĂƌ�ŵćƌŬƚƐ�Ƶƚ͘��ŶǀćŶĚ�ĂůĚƌŝŐ�ĞŶ�ƌƂŬĨǇůůĚ�
ƵƚƌǇŵŶŝŶŐƐǀćŐ͘��ŶǀćŶĚ�ŝŶƚĞ�ŚŝƐƐĞŶ͘�

ͻ� ^ƚćŶŐ�ĂůůƟĚ�ĂůůĂ�ĚƂƌƌĂƌ�ĞŌĞƌ�ĚŝŐ͘�sĂƌũĞ�ƐƚćŶŐĚ�ĚƂƌƌ�ŚŝŶĚƌĂƌ�ĞŶ�ďƌĂŶĚ�ĨƌĊŶ�ĂƩ�ƐƉƌŝĚĂƐ͘
ͻ� DĞĚĚĞůĂ�ŐĞŶĂƐƚ�Ɵůů�ƌćĚĚŶŝŶŐƐŵǇŶĚŝŐŚĞƚĞŶ�ŝĨĂůů�ŶĊŐŽŶ�ĨĂƩĂƐ͘�'Ċ�ŝŶƚĞ�ŝŶ�ƉĊ�ŶǇƩ�ĞůůĞƌ�

ĨƂƌƐƂŬ�ƌćĚĚĂ�ƉĊ�ĞŐĞŶ�ŚĂŶĚ͘
ͻ� �ǀůćŐƐŶĂ�ĚŝŐ�ĨƂƌƐƚ�Ŷćƌ�ĚƵ�ĨĊƌ�ůŽǀ�ĂƩ�ŐƂƌĂ�ĚĞƚ͘
ͻ� /ĨĂůů�ĚĞƚ�ŝŶƚĞ�ćƌ�ĚŝŶ�ůćŐĞŶŚĞƚ�ƐŽŵ�ďƌŝŶŶĞƌ�ćƌ�ĚĞƚ�ƐĂŶŶŽůŝŬƚ�ĂƩ�ƐćŬƌĂƐƚĞ�ƉůĂƚƐĞŶ�ćƌ�ĞŐĞŶ�

ůćŐĞŶŚĞƚ͕�ĞŌĞƌƐŽŵ�ƚƌĂƉƉƵƉƉŐĊŶŐĞŶ�ŬĂŶ�ĨǇůůĂƐ�ŵĞĚ�ŐŝŌŝŐ�ƌƂŬ�ƉĊ�ŶĊŐƌĂ�ƐĞŬƵŶĚĞƌ͘
ͻ� ^ƚćŶŐ�ĚƂƌƌĂƌ�ŽĐŚ�ĨƂŶƐƚĞƌ�ŝ�ĚŝŶ�ůćŐĞŶŚĞƚ͕�ƚćƚĂ�ĚƂƌƌƐƉƌŝŶŐŽƌ�Ɵůů�ĞǆĞŵƉĞů�ŵĞĚ�ĨƵŬƚĂĚĞ�

ŚĂŶĚĚƵŬĂƌ�ƐĊ�ĂƩ�ƌƂŬĞŶ�ŝŶƚĞ�ƐůŝƉƉĞƌ�ŝŶ͘�sćĚƌĂ�ǀŝĚ�ďĞŚŽǀ�ĚŝŶ�ĞŐĞŶ�ůćŐĞŶŚĞƚ͘�/ĨĂůů�ĚĞƚ�
ĮŶŶƐ�ƌƂŬ�ŝ�ƵƚƌǇŵŵĞƚ͕�ŚĊůů�ĚŝŐ�ůĊŐƚ͘

ͻ� sćŶƚĂ�ƉĊ�ƌćĚĚŶŝŶŐƐƉĞƌƐŽŶĂůĞŶ͘�DĞĚĚĞůĂ�ǀŝĚ�ďĞŚŽǀ�ǀĂƌ�ĚƵ�ďĞĮŶŶĞƌ�ĚŝŐ�Ɵůů�ƌćĚĚŶŝŶŐƐ-
ƉĞƌƐŽŶĂůĞŶ�ŐĞŶŽŵ�ĂƩ�ƌŽƉĂ�ĨƌĊŶ�ĨƂŶƐƚƌĞƚ�ĞůůĞƌ�ďĂůŬŽŶŐĞŶ�ĞůůĞƌ�ƌŝŶŐ�ϭϭϮ͘

RING 112
ͻ� ^Ğ�ƉƵŶŬƚĞŶ�Žŵ�ĂƩ�ŐƂƌĂ�ŶƂĚĂŶŵćůĂŶ�ŽĐŚ�ǀćŐůĞĚĂ�ŚũćůƉĞŶ�ĨƌĂŵ͘

SLÄCK
ͻ� ^ůćĐŬ�Žŵ�ĚĞƚ�ćƌ�ƐćŬĞƌƚ�ĂƩ�ŐƂƌĂ�ĚĞƚ͘��Ğƚ�ćƌ�ƐĂŶŶŽůŝŬƚ�ĂƩ�ĨƂƌƐƚĂŚĂŶĚƐƐůćĐŬŶŝŶŐ�ŵŝŶƐƚ�

ĨƂƌĚƌƂũĞƌ�ďƌĂŶĚĞŶ�ĨƌĊŶ�ĂƩ�ƵƚǀĞĐŬůĂƐ�ĨĂƐƚćŶ�ĚĞŶ�ŝŶƚĞ�ƐůŽĐŬŶĂƌ�ŚĞůƚ͘��
ͻ� �ŶĚĂƐ�ŝŶƚĞ�ŐŝŌŝŐ�ƌƂŬ͊�,Ċůů�ĂůůƟĚ�ĂŶĚŶŝŶŐƐǀćŐĂƌŶĂ�ŶĞĚĂŶĨƂƌ�ƌƂŬĞŶ͘

BEGRÄNSA
ͻ� ^ƚćŶŐ�ĚƂƌƌĂƌ�ŽĐŚ�ĨƂŶƐƚĞƌ͘ �sĂƌũĞ�ƐƚćŶŐĚ�ĚƂƌƌ�ĨƂƌĚƌƂũĞƌ�ďƌĂŶĚĞŶƐ�ƐƉƌŝĚŶŝŶŐ͘
ͻ� dĂ�ďŽƌƚ�ůćƩĂŶƚćŶĚůŝŐĂ�ĨƂƌĞŵĊů�ŽĐŚ�ďƌĂŶĚĨĂƌůŝŐĂ�ćŵŶĞŶ͘
ͻ� ^ŬǇĚĚĂ�ŬćŶƐůŝŐĂ�ŽĐŚ�ǀŝŬƟŐĂ�ŵĂƐŬŝŶĞƌ�ŽĐŚ�ĂŶŽƌĚŶŝŶŐĂƌ�ĨƌĊŶ�ǀĂƩĞŶƐŬĂĚŽƌ�Ğ͘Ě͘

VÄGLED
ͻ� ^Ğ�ƉƵŶŬƚĞŶ�Žŵ�ĂƩ�ŐƂƌĂ�ŶƂĚĂŶŵćůĂŶ�ŽĐŚ�ǀćŐůĞĚĂ�ŚũćůƉĞŶ�ĨƌĂŵ͘

dćŶŬ�ĞŌĞƌ�ĨƂƌĞ�ĚƵ�ĂŐĞƌĂƌ͕ �ćǀĞŶƚǇƌĂ�ŝŶƚĞ�ĚŝŶ�ĞŐĞŶ�ƐćŬĞƌŚĞƚ͊
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5.3	  	  Nödförsta	  hjälpen	  

Hjärnans	  förmåga	  att	  klara	  sig	  utan	  syre	  så	  att	  det	  uppstår	  skador	  försvagas	  med	  10	  %	  för	  varje	  
minut.	  Det	  vill	  säga	  att	  efter	  10	  minuter	  är	  möjligheterna	  matematiskt	  noll.	  I	  en	  nödsituation	  är	  de	  
första	  minuterna	  avgörande,	  då	  är	  det	  kanske	  endast	  du	  som	  hjälpa.	  Våga	  alltså	  hjälpa!	  
Färdigheterna	  lärs	  ut	  på	  kurser	  i	  nödförsta	  hjälpen	  och	  första	  hjälpen.	  Det	  är	  nyttigt	  för	  var	  och	  en	  
att	  skaffa	  denna	  kunskap	  och	  friska	  upp	  minnet	  vart	  tredje	  år	  genom	  att	  delta	  i	  kurserna	  
regelbundet.	  

I	  verksamhetsanvisningarna	  för	  farosituationer	  finns	  korta	  anvisningar	  i	  händelse	  av	  att	  man	  
behöver	  använda	  nödförsta	  hjälpen.	  Du	  håller	  väl	  dem	  tillhands	  även	  hemma.	  Du	  får	  mera	  
anvisningar	  av	  husbolagets	  säkerhetsorganisation.	  Bland	  annat	  nödförsta	  hjälpen-‐anvisningar	  för	  
några	  situationer	  som	  kan	  vara	  ett	  hot	  mot	  människoliv.	  	  

5.4	  	  Allmänna	  farosignalen	  

Skicket	  på	  befolkningsskyddslarmet	  testas	  första	  måndagen	  varje	  månad	  kl.	  12.00.	  Kontrollera	  
regelbundet	  om	  ljudsignalen	  hörs	  inomhus	  i	  bostaden	  eller	  på	  bostadsfastighetens	  gård.	  
Provsignalen	  är	  en	  jämn	  ljudsignal	  vars	  längd	  är	  sju	  sekunder.	  Allmänna	  farosignalen	  är	  ett	  en	  
minut	  långt	  stigande	  och	  fallande	  ljud,	  där	  sirenljudet	  stiger	  och	  sjunker	  i	  sekvenser	  som	  är	  7	  
sekunder.	  	  

Ifall	  myndigheterna	  slår	  larm	  med	  allmänna	  farosignalen	  är	  det	  sannolikt	  fråga	  om	  en	  farosituation	  
med	  gas,	  strålning	  eller	  något	  annat	  som	  kräver	  att	  man	  söker	  skydd	  inomhus.	  	  	  Att	  söka	  skydd	  vid	  
strålolyckor	  och	  att	  ta	  en	  jodtablett	  är	  tillräckliga	  åtgärder	  även	  vid	  svåra	  kärnkraftsolyckor,	  
förutom	  om	  man	  befinner	  sig	  på	  mindre	  än	  20	  km	  avstånd	  från	  kraftverket	  där	  olyckan	  har	  
inträffat.	  

Vilken	  orsak	  det	  än	  är	  till	  situationen	  är	  verksamhetsanvisningarna	  de	  samma	  i	  början:	  förflytta	  dig	  
omedelbart	  inomhus.	  Man	  informerar	  om	  allmänna	  farosignalen	  förutom	  med	  
befolkningsskyddslarmet	  även	  med	  text	  på	  alla	  radiokanaler	  och	  med	  löpande	  text	  i	  TV-‐rutan.	  
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Säkerhetspersonalens uppgifter
ͻ� 	ǀĞŶƚǇƌĂ�ŝŶƚĞ�ĚŝŶ�ĞŐĞŶ�ƐćŬĞƌŚĞƚ�Ŷćƌ�ĚƵ�ƐŬƂƚĞƌ�ĚĞƐƐĂ�ƵƉƉŐŝŌĞƌ͘

ͻ� &ƂƌƐćŬƌĂ�ĚŝŐ�Žŵ�ĂƩ�ĂůůĂ�ǇƩĞƌĚƂƌƌĂƌ�ŽĐŚ�ĨƂŶƐƚĞƌ�ćƌ�ƐƚćŶŐĚĂ͘

ͻ� &ƂƌƐćŬƌĂ�ĚŝŐ�ĨƌĊŶ�ĞƩ�ĨƂŶƐƚĞƌ�ĂƩ�ĂůůĂ�ŚĂƌ�ĨƂƌŇǇƩĂƚ�ƐŝŐ�ŝŶŽŵŚƵƐ�ĨƌĊŶ�ŐĊƌĚĞŶ͘

ͻ� &ƂƌƐćŬƌĂ�ĚŝŐ�Žŵ�ĂƩ�ŵĂƐŬŝŶĞůůĂ�ǀĞŶƟůĂƟŽŶĞŶ�ćƌ�ĂǀƐƚćŶŐĚ͘

ͻ� &ƂƌƐćŬƌĂ�ĚŝŐ�ćǀĞŶ�Žŵ�ĂƩ�ĂůůĂ�ƐŽŵ�ďĞĮŶŶĞƌ�ƐŝŐ�ŝŶŽŵŚƵƐ�ćƌ�ŵĞĚǀĞƚŶĂ�Žŵ�ĂůůŵćŶŶĂ�
ĨĂƌŽƐŝŐŶĂůĞŶ͘

ͻ� >ǇƐƐŶĂ�ƉĊ�ƌĂĚŝŽ�ĞůůĞƌ�ƐĞ�ƉĊ�ds�ĨƂƌ�ĂƩ�ĨĊ�ŶŽŐŐƌĂŶŶĂƌĞ�ĂŶǀŝƐŶŝŶŐĂƌ�ŽĐŚ�ƚĂ�ƌĞĚĂ�ƉĊ�ĞǀĞŶ-
ƚƵĞůů�ŽƌƐĂŬ�Ɵůů�ǀĂƌĨƂƌ�ĂůůŵćŶŶĂ�ĨĂƌŽƐŝŐŶĂůĞŶ�ŚĂƌ�ŐĞƩƐ͘�

ͻ� 'Ğ�ǀŝĚ�ďĞŚŽǀ�ŝŶƐƚƌƵŬƟŽŶĞƌ�ĨƂƌ�ĂƩ�ƚćƚĂ�ƌƵŵŵĞŶ͘

ͻ� >ƵŐŶĂ�ŶĞƌ�ŵćŶŶŝƐŬŽƌ͘ ��͟/ŶŽŵŚƵƐ�ćƌ�ǀŝ�ŝ�ƐŬǇĚĚ͘͟

När du hör allmänna farosignalen,
 agera enligt följande
ͻ� &ƂƌŇǇƩĂ�ĚŝŐ�ŝŶŽŵŚƵƐ�ŽĐŚ�ƐƚĂŶŶĂ�Ěćƌ͘ �hŶĚǀŝŬ�ǀĊŶŝŶŐĂƌ�ƐŽŵ�ćƌ�ďĞůćŐŶĂ�ƵŶĚĞƌ�ũŽƌĚ�

ĞŌĞƌƐŽŵ�ŐŝŌŝŐĂ�ŐĂƐĞƌ�ŬĂŶ�ǀĂƌĂ�ƚǇŶŐƌĞ�ćŶ�ůƵŌ�ŽĐŚ�ƐĂŵůĂƐ�ŝ�ŬćůůĂƌǀĊŶŝŶŐĂƌ͘
ͻ� ^ƚćŶŐ�ĚƂƌƌĂƌ�ŽĐŚ�ĨƂŶƐƚĞƌ͕ �ƐƚćŶŐ�Ăǀ�ŵĂƐŬŝŶĞůů�ǀĞŶƟůĂƟŽŶ�;ƚĂ�ƉĊ�ĨƂƌŚĂŶĚ�ƌĞĚĂ�ƉĊ�ǀĂƌ�ĚĞŶ�

ĮŶŶƐͿ͘
ͻ� >ǇƐƐŶĂ�ƉĊ�ƌĂĚŝŽ�ŽĐŚ�ƚĞǀĞ�ĨƂƌ�ĂƩ�ĨĊ�ƟůůćŐŐƐĂŶǀŝƐŶŝŶŐĂƌ͘
ͻ� hŶĚǀŝŬ�ĂƩ�ĂŶǀćŶĚĂ�ƚĞůĞĨŽŶĞŶ�ƐĊ�ĂƩ�ĨƂƌďŝŶĚĞůƐĞƌŶĂ�ŝŶƚĞ�ďůŝƌ�ƂǀĞƌďĞůĂƐƚĂĚĞ͘
ͻ� /ŶŽŵŚƵƐ�ćƌ�ĚƵ�ŝ�ƐćŬĞƌŚĞƚ͘
ͻ� �ǀůćŐƐŶĂ�ĚŝŐ�ŝŶƚĞ�ĨƌĊŶ�ŽŵƌĊĚĞƚ�ĂŶŶĂƚ�ćŶ�ƉĊ�ƵƉƉŵĂŶŝŶŐ�Ăǀ�ŵǇŶĚŝŐŚĞƚĞƌŶĂ͘

Ifall du är utomhus och inte kan ta dig inomhus
ͻ� ^ŬǇŶĚĂ�ĚŝŐ�ƵŶĚĂŶ�ŐĂƐŵŽůŶĞƚ�ŐĞŶŽŵ�ĂƩ�ŐĊ�ŝ�ǀŝŶĚĞŶƐ�ƚǀćƌƌŝŬƚŶŝŶŐ͘
ͻ� ^ƚƌćǀĂ�ĞŌĞƌ�ĂƩ�ŐĊ�Ɵůů�ĞŶ�ƉůĂƚƐ�ƐŽŵ�ůŝŐŐĞƌ�ŚƂŐƚ͕�Ɵůů�ĞǆĞŵƉĞů�ĞŶ�ďĂĐŬĞ͘
ͻ� hŶĚǀŝŬ�ĂƩ�ďůŝ�ĂŶĚĨĊĚĚ�ƐĊ�ĂƩ�ĚŝŶ�ĂŶĚŶŝŶŐ�ŝŶƚĞ�ďůŝƌ�ƐŶĂďďĂƌĞ͘�

Faran över-signalen är en obruten jämn ljudsignal 
vars längd är en minut.

OBRUTEN STIGANDE OCH SJUNKANDE LJUDSIGNAL ELLER MYNDIGHETS VARNING



Bilaga	  till	  räddningsplanen	   9	  (10)	  

Modell	  för	  räddningsplan	  3/2013	  

5.5	  	  Efter	  farosituationer	  

Ifall	  det	  har	  skett	  en	  skada	  i	  ditt	  hem	  eller	  i	  en	  fastighet	  du	  äger,	  där	  egendom	  har	  blivit	  förstörd	  
(eller	  det	  har	  inträffat	  allvarliga	  personskador):	  

-‐ Kontakta	  disponenten	  och	  serviceföretaget	  samt	  bostadshusets	  styrelseordförande	  för	  att	  sköta	  
om	  fastighetsförsäkringssakerna.	  

-‐ Ifall	  det	  är	  fråga	  om	  ett	  brott	  eller	  misstanke	  om	  det	  eller	  en	  stor	  brandskada,	  anmäl	  även	  saken	  
till	  polisen.	  Be	  att	  få	  en	  kopia	  av	  anmälan	  för	  försäkringsbolaget	  (brottsanmälan	  eller	  polisens	  
undersökningsprotokoll).	  

-‐ Kontakta	  omgående	  eget	  försäkringsbolag	  (hem-‐	  eller	  brandförsäkring).	  	  Försäkringsbolagets	  
granskning	  måste	  göras	  innan	  reparationsarbetena	  påbörjas.	  Gör	  dig	  inte	  av	  med	  skadad	  
egendom	  innan	  skadegranskningen.	  I	  samband	  med	  skadegranskningen	  och	  
ersättningsbehandlingen	  kommer	  man	  överens	  om	  ersättning	  för	  den	  skadade	  egendomen.	  Vid	  
bränder	  där	  antändningsorsaken	  är	  oklar	  måste	  man	  ha	  lov	  av	  polisen	  för	  att	  flytta	  egendomen.	  

-‐ Ifall	  du	  inte	  kan	  övernatta	  i	  ditt	  hem,	  ta	  reda	  på	  var	  du	  tillfälligt	  kan	  vara	  över	  natten.	  Kom	  på	  
förhand	  överens	  med	  ditt	  försäkringsbolag	  om	  kostnader	  för	  tillfällig	  inkvartering.	  Det	  är	  
eventuellt	  inte	  möjligt	  att	  vistas	  i	  utrymmet	  som	  har	  brunnit	  på	  grund	  av	  polisens	  undersökningar	  
och	  eventuella	  skadliga	  gaser.	  Ta	  med	  dig	  bl.a.	  nycklar,	  identitetsbevis/pass,	  personliga	  mediciner,	  
bank-‐	  och	  kreditkort,	  personliga	  koder	  till	  bankkonton,	  betyg	  och	  fotoalbum.	  

-‐ Förhindra	  tilläggsskador	  Försäkra	  dig	  om	  att	  man	  sköter	  om	  efterbevakning	  och	  inbrottsskydd	  i	  
utrymmet.	  Det	  går	  att	  komma	  överens	  om	  saken	  t.ex.	  med	  disponenten.	  Skydda	  egendomen	  från	  
yttre	  skadegörelse,	  stöld	  och	  från	  att	  bli	  våt.	  

-‐ Gör	  snarast	  möjligt	  en	  förteckning	  över	  din	  förstörda	  eller	  skadade	  egendom.	  	  Vid	  bränder	  kan	  
lösegendom	  vanligen	  rengöras	  från	  sot	  och	  röklukt,	  likaså	  kan	  egendom	  som	  blivit	  våt	  tvättas	  och	  
torkas	  av	  ett	  professionellt	  företag.	  	  

När strålfara hotar
ͻ� �ŐĞƌĂ�Ɵůů�ĂƩ�ďƂƌũĂ�ŵĞĚ�ĞŶůŝŐƚ�ĂŶǀŝƐŶŝŶŐĂƌŶĂ�ĨƂƌ�ĂůůŵćŶŶĂ�ĨĂƌŽƐŝŐŶĂůĞŶ͘

ͻ� /ĨĂůů�ĚĞƚ�ĨƌĂŵŬŽŵŵĞƌ�ĂƩ�ĚĞƚ�ćƌ�ĨƌĊŐĂ�Žŵ�ƐƚƌĊůĨĂƌĂ͗�ĨƂƌŇǇƩĂ�Ğƌ�Ɵůů�ŵŝƩĞŶ�Ăǀ�ďǇŐŐŶĂĚĞŶ�
ŽĐŚͬĞůůĞƌ�Ɵůů�ŬćůůĂƌǀĊŶŝŶŐĞŶ͘�	ǀĞŶ�ƐŬǇĚĚƐƌƵŵŵĞƚ�ŬĂŶ�ĂŶǀćŶĚĂƐ͘�sŝĚ�ŐĂƐĨĂƌĂ�ƐŬĂ�ĚƵ�
ŝŶƚĞ�ŐĊ�Ɵůů�ƐŬǇĚĚƐƌƵŵŵĞƚ͕�ĞŌĞƌƐŽŵ�ĚĞŶ�ĨĂƌůŝŐĂ�ŐĂƐĞŶ�ŬĂŶ�ƐĂŵůĂƐ�ŝ�ŬćůůĂƌǀĊŶŝŶŐĂƌ͘ �

ͻ� dĂ�ũŽĚƚĂďůĞƩĞƌ�ĨƂƌƐƚ�Ŷćƌ�ŵǇŶĚŝŐŚĞƚĞƌŶĂ�ƵƉƉŵĂŶĂƌ�ĂƩ�ŐƂƌĂ�ĚĞƚ�;ƌĂĚŝŽ�ŽĐŚ�dsͿ͘

ͻ� ^ŬǇĚĚĂ�ůŝǀƐŵĞĚĞů�ƐŽŵ�ĂŶǀćŶĚƐ�ŝ�ĨƂƌƐůƵƚŶŝŶŐƐďĂƌĂ�ƉĊƐĂƌ�ŽĐŚ�ŝ�ƚćƚĂ�Ŭćƌů͘

ͻ� hŶĚǀŝŬ�ĂƩ�ƌƂƌĂ�ĚŝŐ�ƵƚŽŵŚƵƐ͘�/ĨĂůů�ĚƵ�ďůŝƌ�ƚǀƵŶŐĞŶ�ĂƩ�ŐĊ�Ƶƚ͕�ƐŬǇĚĚĂ�ĚŝŐ�ŵĞĚ�
ŚĞůƚćĐŬĂŶĚĞ�ŬůćĚƐĞů�ƐŽŵ�ƚćĐŬĞƌ�ŚƵĚĞŶ͕�ƚ͘Ğǆ͘�ŵĞĚ�ƌĞŐŶƐƚćůů�ŽĐŚ�ƐŬǇĚĚĂ�
ĂŶĚŶŝŶŐƐǀćŐĂƌŶĂ�ŵĞĚ�ĂŶĚŶŝŶŐƐƐŬǇĚĚ�ĞůůĞƌ�ĞŶ�ŚĂŶĚĚƵŬ͘�Ećƌ�ĚƵ�ŬŽŵŵĞƌ�ŝŶ�ƐŬĂ�ĚƵ�
ůćŵŶĂ�ĨƂƌŽƌĞŶĂĚĞ�ŬůćĚĞƌ�ŝ�ƚĂŵďƵƌĞŶ�ŽĐŚ�ƚǀćƩĂ�ĚŝŐ�ŽƌĚĞŶƚůŝŐƚ͘
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-‐ Använd	  auktoriserade	  företag	  som	  är	  specialiserade	  på	  skadeskydd,	  www.vahinkopalvelut.net.	  

Fastighetsförsäkringen	  är	  avsedd	  för	  att	  ersätta	  skador	  som	  uppkommit	  på	  konstruktionerna.	  En	  
hem-‐	  eller	  brandförsäkring	  är	  avsedd	  för	  att	  ersätta	  din	  lösegendom.	  

Sköt	  om	  din	  hälsa	  efter	  en	  brand:	  Ifall	  du	  har	  andats	  in	  brandgaser	  på	  brandplatsen	  och	  har	  
illamående,	  sök	  dig	  till	  jourande	  hälsovård.	  

Att	  bli	  offer	  för	  ett	  brott	  eller	  en	  brand	  eller	  en	  annan	  stor	  skada	  i	  hemmet	  kan	  vara	  en	  skakande	  
upplevelse.	  Både	  offret,	  anhöriga,	  hjälpare	  och	  ögonvittnet	  kan	  vara	  i	  behov	  av	  psykiskt	  stöd	  efter	  
en	  olycka.	  Det	  lönar	  sig	  att	  söka	  utomstående	  hjälp.	  Psykisk	  eftervård	  hjälper	  att	  behandla	  
reaktioner	  och	  lidande,	  underlättar	  den	  ångest	  som	  en	  olycka	  orsakar	  samt	  förebygger	  
stressreaktioner	  senare.	  

Brottsofferjouren	  erbjuder	  psykiskt	  stöd,	  juridisk	  rådgivning	  och	  praktisk	  hjälp.	  Tjänsterna	  är	  riktade	  
till	  offer	  för	  olika	  typer	  av	  brott.	  Att	  göra	  en	  brottsanmälan	  är	  inte	  ett	  villkor	  för	  att	  få	  tillgång	  till	  
tjänsterna.	  

Ett	  inbrott	  i	  hemmet	  orsakar	  känsla	  av	  otrygghet	  och	  oro	  under	  en	  lång	  tid	  efter	  händelsen.	  Känsla	  
av	  otrygghet	  och	  rädsla	  efter	  ett	  inbrott	  i	  hemmet	  kan	  till	  och	  med	  ändra	  offrets	  livsstil	  på	  ett	  
avgörande	  sätt	  genom	  att	  begränsa	  offrets	  möjlighet	  att	  röra	  sig	  utanför	  hemmet.	  Det	  är	  speciellt	  
viktigt	  att	  behandla	  händelsen	  med	  barn,	  eftersom	  de	  bl.a.	  kan	  bli	  rädda	  att	  vara	  ensamma	  
hemma.”	  
Källa:	  http://www.haaste.om.fi/15461.htm:	  ”Rikoksen	  uhreille	  tukea	  ja	  tietoa”	  

Psykisk	  eftervård	  och	  diskussionshjälp	  erbjuds	  lokalt	  och	  riksomfattande	  av	  bl.a.	  

-‐ hälsovårdscentraler	  och	  sjukhus	  
-‐ krisgrupper	  och	  -‐centraler	  
-‐ företagshälsovården	  
-‐ socialbyråer	  
-‐ församlingar	  (grupper	  för	  psykiskt	  stöd,	  diakonijouren)	  och	  kyrkans	  riksomfattande	  Samtalstjänst	  
010	  190	  072	  (sön.–tor.	  18–01,	  fre.–lör.	  18–03)	  

-‐ familjerådgivningar	  

-‐ mentalvårdsbyråer	  

-‐ brottsofferjouren,	  Hjälpande	  telefon	  020	  316	  116	  (mån.–tis.	  kl.	  12–21,	  ons.–fre.	  kl.	  17–21)	  

-‐ Föreningen	  för	  mental	  hälsa	  i	  Finland,	  riksomfattande	  kristelefon	  010	  195	  202	  (mån.–fre.	  kl.	  9–06,	  
lör.	  15–06,	  sön.	  15–22)	  

-‐ www.tukinet.fi	  är	  en	  kriscentral	  som	  fungerar	  på	  webben	  

Kontakt	  med	  social-‐	  och	  krisjouren	  fås	  vid	  behov	  genom	  att	  ringa	  nödnumret	  112.	  

-‐ Röda	  korsets	  larmgrupp	  erbjuder	  finländare	  materiellt	  och	  psykiskt	  stöd	  under	  de	  första	  dygnen	  
vid	  olyckor	  och	  andra	  speciella	  situationer.	  Det	  är	  en	  del	  av	  Frivilliga	  räddningstjänstens	  
organisation	  och	  larmsystem.	  Även	  församlingens	  diakoniarbetare	  hjälper	  de	  som	  är	  i	  en	  akut	  
nödsituation.	  
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