••• Turvallisuutesi
Tietoa riskeistä ja
onnettomuuksista
”Turvallisuutesi” –esite löytyy kokonaisuudessaan ruotsinkielisenä
pdf-tiedostona kunnan kotisivulta www.lulea.se. Sen tarkoituksena on
ensisijaisesti antaa neuvoja tapaturmien ennalta ehkäisemiseksi kotona
ja kodin ulkopuolella. Mitkä ovat suurimmat riskit? Miten tunnistat aivohalvauksen oireet? Miten toimit, jos joku on saanut käärmeen pureman?
Tässä lyhyt yhteenveto ”Turvallisuutesi”-esitteen ohjeista.

Turvallisuus kotona
Monet esineet voivat juuttua pieneen kurkkuun. Siksi lapsen lähiympäristöä kannattaa tarkkailla koko ajan. Pidä kemikaalit, sytytysnesteet,
syövyttävät aineet, lääkkeet ja vaaralliset esineet lukitussa paikassa
lasten ulottumattomissa. Tarkasta, että pistorasioissa, jatkojohto- ja haaroitusrasioissa on suojatulpat.
Kaatuminen on yleisin ikäihmisten tapaturma. Liukkaat jalkakäytävät ja
tiet, liukuvat matot, taipuneet matonreunat sekä huono rappuvalaistus
aiheuttavat paljon sairaalassa käyntejä.

Ötökät ja matelijat
Hyönteisten puremat/pistot voivat tuottaa kipua. Yleensä ne eivät ole
vaarallisia, mutta voivat aiheuttaa kutinaa ja turvotusta. Kyykäärme on
ainoa luonnossa elävä myrkyllinen käärme Ruotsissa. Jos kyy puree
sinua, pidä pureman saanut kohta paikallaan. Soita terveyskeskukseen
tai sairaalaan saadaksesi hoitoa.

Soitto hätänumeroon - 112
Kun soitat hätänumeroon 112, saat vastata puhelun vastaanottajan
esittämiin kysymyksiin. Puhelun aikana hälytys välitetään poliisi-, ambulanssi- tai pelastuspalveluyksikölle. Apua odotettaessa voi ensiapu olla
ratkaisevan tärkeää.
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EnsiapuL-ABC on hyvä muistisääntö ensiavussa. Kirjaimet kertovat, missä

järjestyksessä ryhdytään toimiin onnettomuustilanteessa. L= Livsfarligt
läge (hengenvaara), A= Andning (hengitys), B= Blödning (verenvuoto),
C= Chock (sokki).

Hengenvaara: Loukkaantuneen tilanne on hengenvaarallinen ja
hänet täytyy siirtää vakavan vamman ehkäisemiksi.
Hengitys:Tarkasta hengitys ja sydämen rytmi. Anna painelu-puhalluselvytystä tarvittaessa.

Verenvuoto: Suuret verenvuodot täytyy tyrehdyttää. Pidä raajaa kohoasennossa ja sido haava.

Sokki: Lämpö, lepo ja varovaisuus. Älä koskaan anna nestettä sokkitilassa
olevalle, koska hänellä voi olla sisäisiä vammoja, joita ei ole vielä havaittu!

Aivoverenkiertohäiriön tunnistaminen
Kasvot:Pyydä henkilöä hymyilemään normaalisti? Jos toinen suupieli
roikkuu – soita 112!

Käsivarret: Pyydä henkilöä nostamaan käsivarret ylös ja pitämään ne
ylhäällä 10 sekunnin ajan? Jos toinen käsivarsi putoaa alemmas – soita 112!
Puhe: Pyydä henkilöä toistamaan yksinkertainen lause, kuten ”Tänään on
kaunis ilma”. Jos puhe puuroutuu eikä hän löydä oikeaa sanaa – soita 112!

Aika: Jokainen sekunti on tärkeä.

Turvallisuus vedessä ja
veneessä
Uidessa: Älä koskaan ui yksin. Ui rannan suuntaisesti. Älä hyppää tai
sukella veteen tuntemattomassa paikassa. Älä ui laiturien tai hyppytelineiden alitse. Älä juokse uima-altaiden tai laitureiden reunoilla. Älä
leiki hengenpelastusvälineiden kanssa. Pidä aina itsesi ja hätään joutuneen välissä jotakin kättä pidempää.
Veneessä: Ole selvin päin ja käytä aina pelastusliivejä! Istuudu sellaiseen paikkaan, että veneen tasapaino säilyy. Veneessä ei saa olla
useampia henkilöitä kuin joille se on mitoitettu. Vaihtakaa paikkaa vain
jos se on välttämätöntä. Pysyttele veneen vierellä jos putoat veteen. Jos
pelastat hädässä olevaa, nosta hänet veneeseen sen peräpuolelta.

Patomurtuma Luulajanjoen alueella
Luulajan kunta lähetti pari vuotta sitten esitteen, jossa kerrottiin, mitä
tulee tehdä, jos Luulajanjoen alueella sattuu suuri patomurtuma. Esitteen voi ladata verkkosivuilta www.lulea.se
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Paloturvallisuus
Palovaroitin on halpa henkivakuutus. Tarkasta palovaroittimesi joka vuosi. Jos asunnossa on useita kerroksia, tulee kussakin kerroksessa olla
palovaroitin. Palo-/käsisammutin vähentää palon aiheuttamia seurauksia kotona. Sammutuspeitto tukahduttaa tulen tehokkaasti vaatteista,
vuodevaatteista, kattiloista ja paistinpannuista. Ajastin, joka katkaisee
automaattisesti virran esimerkiksi kahvinkeittimestä tai silitysraudasta,
kannattaa myös hankkia.

Kriisitilanne
Suuremmista kriisitapahtumista tiedotetaan kuntalaisille paikallisradion
(P4 Norrbotten) ja kunnan kotisivun välityksellä. Joissakin tapauksissa
kunta avaa tiedotuskeskuksen, puh. 0920-45 56 00. Tärkeä ilmoitus
yleisölle (VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten) lähetetään radion ja
TV:n välityksellä. Soittamalla 113 13 saat tietoa kyseisestä tapahtumasta.

Sähkökatko
Sähkökatko voi kestää parista minuutista useaan vuorokauteen. Kun valot sammuvat, tarkista ensin sulakkeet. Koskeeko sähkökatko vain sinua
vai koko aluetta?
Pidä varalla: Paristokäyttöinen radio, taskulamppu, paristoja, kynttilöitä,
tulitikkuja, varatakka ja polttopuita, makuupusseja, huopia, makuualustoja, retkikeitin ja vararuokaa.

Luulajan kunta
Kunnalla on kokonaisvaltainen vastuu kriisivalmiudesta paikallisella tasolla ja kunta toimii yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.
Tärkeintä on, että jokainen asukas tietää, miten toimitaan esim. tulvan,
sähkökatkon ja muiden kriisitilanteiden yhteydessä. Kriisivalmius perustuu siihen, että jokainen vastaa omasta ja omaistensa turvallisuudesta
niin pitkälle kuin mahdollista sekä arjessa että kriisitilanteessa. Kriisitilanteessa tukea ja apua annetaan ensisijaisesti lapsille, vanhuksille, sairaille ja toimintaesteisille.
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Tärkeät puhelinnumerot
• Yleinen hätänumero (ambulanssi, poliisi ja palokunta)

112

• Kansallinen tiedotusnumero

113 13

• Poliisi (ei-akuutit asiat

114 14

• Sairaanhoitoneuvonta

1177

• Lääkeneuvonta

0771-46 70 10

• Hätänumero 112 kuuroille, puhe- tai kuulovammaisille

SMS112

• Vikailmoitus Luulajan kunta (katu, vesi, katuvalaistus,
kiinteistöt, puistot ja luonto), vuorokauden ympäri

0920-45 44 44

• Vikailmoitus Luleå Energi (sähkö ja kaukolämpö),
vuorokauden ympäri

0920-26 44 00

• Akuutti apu sosiaaliasioissa päiväsaikaan

0920-45 44 75

• Akuutti apu sosiaaliasioissa iltaisin, viikonloppuisin ja öisin
poliisin välityksellä

114 14

• Lasten auttava puhelin, BRIS

116 111

• Bris, apua aikuisille lapsia koskevissa asioissa

077- 150 50 50

• Rikosuhripäivystys

0200-21 20 19

• Myrkytystietokeskus (ei-akuutit asiat

010-456 67 00

• Päivystysnumero – kadonneet lapset

116 000

• Päivystävä lähimmäinen

08-702 16 80

• Naistenrauhalinja

020-50 50 50

• Naispäivystys Iris

0920-22 22 23

• Kansallinen apulinja
• Psykiatrinen päivystysvastaanotto, vuorokauden ympäri
• Punaisen ristin puhelinpäivystys
• Meripelastusseura
• Tukipuhelin – radikalisoituminen ja ekstremismi
• Sunderbyn sairaala

020-22 00 60
0920-28 27 28
0771-900 800
0705-87 80 16
020-100 200
0920-28 20 00

Tärkeät kotisivut
www.lulea.se 							www.nll.se
www.1177.se							www.lansstyrelsen.se/norrbotten
www.krisinformation.se 						www.civil.se
www.112.se 							www.msb.se
www.dinsakerhet.se 						www.redcross.se
www.11313.se
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