TOIMINTAOHJEET HÄTÄTILANTEISSA
PELASTA ENSIN ITSESI,
jotta voit auttaa muita.

AUTAHÄTÄNUMERO
ENSIN ITSEÄSI, 112
YLEINEN
jotta voit auttaa muita.
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.

Osoite:________________________________

ÄLÄ HENGITÄ SAVUA! SAVU TAPPAA!
Kuullessasi palovaroittimen äänen tai
havaitessasi 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.
-

_________________________________
_

MUUNA AIKANA KIIREELLISISSÄ TILANTEISSA:

puh.
ASUINTALON TURVALLISUUSHENKILÖSTÖ
puh.
puh.
puh.

YLEINEN VAARAMERKKI

Kaikki osaavat auttaa. Uskalla sinäkin auttaa.
Soita 112 ja tee nämä:

Tajuton on aina tukehtumisvaarassa, sillä kieli voi
painua kurkkuun ja tukkia hengityksen tai tajuton voi
tukehtua oksennukseensa.
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
ÄLÄ ESTÄ IHMISHENGEN PELASTAMISTA!
Pidä pelastustiet aina vapaana.

puh.

HÄTÄENSIAVUN OHJEET

TURVAA HENGITYS
TÄMÄN RAKENNUKSEN KOKOONTUMISPAIKKA:

ILMOITA VIOISTA TAI HÄIRIÖISTÄ KLO 8-16:

TULIPALON SATTUESSA

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

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 vaaraan matkalla.

