LIITE 2 TOIMINTA- JA ENSIAPUOHJEET HÄTÄTILANTEISSA

HÄTÄILMOITUS
Soittaminen hätänumeroon 112
1.SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT
Hätäpuhelin soittaa ensisijaisesti hän, jota asia koskee tai joka hätäpuhelin soittamisen tarpeen
ensimmäisenä toteaa. Hänellä on tietoja, joita hätäpäivystäjä tarvitsee määritellessään mitä apua hän
paikalle lähettää. Välikäsien kautta tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa.
2.KERRO MITÄ ON TAPAHTUNUT
3.KERRO TARKKA OSOITE TAI PAIKKA JA KUNTA
”Kaupin urheilupuisto, Kuntokatu 24, Tampere”
4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN
5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAISESTI.
6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN
Saatuasi luvan puhelun päättämiseen, sulje puhelin. Pidä linja vapaana. Päivystäjä tai kohteeseen saapuva
auttaja voi tarvita lisätietoja tapahtuneesta. Opasta auttajat paikalle.

SOITA UUDELLEEN JOS TILANNE MUUTTUU.

TOIMINTA SAIRASKOHTAUS-/TAPATURMATILANTEESSA
1. Kutsu paikalle tapahtuman ensiapuvastaava soittamalla numeroon 0407041971. Toimi hänen
antamiensa ohjeiden mukaisesti. Mikäli ensiapuvastaava ei pääse välittömästi paikalle, toimi seuraavien
ohjeiden mukaisesti.
2. Selvitä, mitä on tapahtunut. Saatko henkilön hereille?
Herättele häntä puhuttelemalla ja ravistelemalla. Jos henkilö ei herää,
Soita hätänumeroon 112.
Voit myös huutaa apua, ja pyytää paikalla olevia tekemään hätäilmoituksen numeroon 112.
Hätäkeskuksen antamia ohjeita tulee noudattaa.
3. Käännä autettava selälleen ja selvitä hengittääkö hän normaalisti? Avaa hengitystie.
Ojenna autettavan pää leuan kärjestä nostamalla ja toisella kädellä otsasta painamalla. Katso, kuuntele
ja tunnustele hengitystä. Arvioi onko hengitys normaalia, epänormaalia tai se puuttuu. Mikäli epäröit,
toimi kuin hengitys ei olisi normaalia.
Hengitys on normaalia.
Käännä henkilö kylkiasentoon. Huolehdi, että hengitystie on avoin ja henkilö hengittää normaalisti.
Seuraa ja tarkkaile hengitystä ammattiavun tuloon asti.
Hengitys ei ole normaalia tai se puuttuu.
Aloita elvytys

4. Aloita paineluelvytys.
Aseta kämmenesi tyviosa keskelle autettavan rintalastaa ja toinen kätesi rintalastalla olevan käden
päälle. Sormet ovat limittäin. Paina suorin käsivarsin kohtisuoraan alaspäin 30 kertaa siten, että rintalasta
painuu 5–6 cm. Anna rintakehän palautua paineluiden välissä. Keskimääräinen painelutiheys on 100
kertaa minuutissa, eikä ylitä 120 kertaa minuutissa. Laske painelut ääneen.
5. Puhalla 2 kertaa.
Avaa hengitystie. Aseta suusi tiiviisti autettavan suun päälle ja sulje sormillasi hänen sieraimensa. Puhalla
rauhallisesti ilmaa autettavan keuhkoihin. Puhalluksen aikana katso, että autettavan rintakehä nousee
(liikkuu). Toista puhallus. Kahden puhalluksen kesto on 5 sekuntia.
6. Jatka elvytystä tauotta rytmillä 30:2 (30 painallusta ja 2 puhallusta)
kunnes autettava herää: liikkuu, avaa silmänsä ja hengittää normaalisti, ammattihenkilöt antavat luvan
lopettaa tai voimasi loppuvat.

TOIMINTA TULIPALOSSA
Ilmoita tulipalosta tapahtuman turvallisuusvastaavalle numeroon 0407041971 ja toimi seuraavien ohjeiden
mukaisesti.
Pelasta ja varoita
Säilytä malttisi. Toimi rauhallisesti ja harkiten, mutta kuitenkin ripeästi.
Pelasta ja varoita välittömässä vaarassa olevia. Älä kuitenkaan saata itseäsi hengenvaaraan.
Sammuta
Yritä sammuttaa palo tai rajoittaa sitä alkusammutusvälineillä, kun palo on vielä hallittavissa.
Älä sammuta vedellä rasvapaloa, rasvapalo leviää räjähdysmäisesti jo pienestä vesimäärästä.
Vältä savukaasujen hengittämistä. Mene palon lähelle vasta, kun sinulla on alkusammutusvälineet
käyttövalmiina.
Jos paloa ei pysty turvallisesti sammuttamaan, yritä rajoittaa paloa sulkemalla ovi. Älä vaaranna
itseäsi. Jos palavaan tilaan johtava ovi on kiinni ja kahva tai ovi on kuuma, älä avaa ovea.
Hälytä apua soittamalla hätänumeroon 112.
Muista! Savu tappaa. Älä siis viivyttele palavassa tilassa. Älä koskaan poistu savuiseen tilaan.
Rajoita palon leviämistä sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmanvaihto.
Opasta pelastushenkilöstö paikalle.
TOIMINTAJÄRJESTYS VOI VAIHDELLA TILANTEEN MUKAAN!

