
Pelastussuunnitelman liite

TOIMINTAOHJEITA HÄTÄTILANTEIDEN VARALLE
Jos tarvitset pelastuslaitoksen, poliisin tai sairaankuljetuksen apua, soita hätänumeroon 112

Tämän kiinteistön osoite on:
Leirintäalue / Rauhaniementie 391, 03790 Vihtijärvi

Leirintäalueen turvallisuuspäällikkö (nimi, puh.nro.)
Jari Lemmetyinen, 0400 859068

Ensiaputilanteessa toimi näin: Tulipalotilanteessa toimi näin:  
Tee nopea tilannearvio, selvitä mitä on ta-
pahtunut
Estä lisäonnettomuudet
Pelasta vaarassa olevat
Hälytä lisäapua hätänumerosta
Aloita ensiapu omien kykyjesi mukaisesti
Jos potilaan tila muuttuu merkittävästi, ilmoi-
ta siitä hätäkeskukselle (sieltä tieto välittyy
sairaankuljetukselle).
Elvytysrytmi 30 painallusta 2 puhallusta
Laita tajuton ihminen kylkiasentoon
Defibrillaattori löytyy toimistorakennuksesta,
sisään mennessä vasemmalta puolelta.

Pelasta välittömässä vaarassa olijat
Sulje kaasupullo ja siirrä ne, jos nopeasti mahdollis-
ta
Sammuta palo heti jos mahdollista
Rajoita palon leviäminen tarvittaessa vaunujen hä-
täsiirroilla (ketju wc-rakennuksessa)
Tee hätäilmoitus turvallisesta paikasta
Opasta pelastuslaitoksen autot kohteeseen
Mene kokoontumispaikalle
Varmista, että kaikki ovat koossa

Alueen kokoontumispaikka on:

Toimiston edessä

  
Väkivallan uhka:  Toiminta hukkumistilanteessa: 
 
 

Pysy rauhallisena
Jätä uhkaavalle henkilölle tilaa ja vältä tuijotta-
masta
Pyri rauhoittamaan uhkaaja, puhu selkeästi ja
myötäile
Pidä kätesi näkyvillä ja vältä äkkinäisiä liikkeitä
Kerro uhkaajalle mitä aiot tehdä ja varmista, että
se sopii uhkaajalle
Älä käännä selkääsi uhkaajalle
Vaaran uhatessa pyri hälyttämään apua, niin
ettei uhkaaja huomaa
Ilmoita tilanteesta isännälle tai turvallisuuspäälli-
kölle

Pyydä kaksi ihmistä merkkaamaan veden varassa oleva
henkilö rannalla määrittämällä ristikkäiset kiintopisteet
Hälytä apua soittamalla 112
Ota lähin vene ja pyri soutamaan veden varassa olevan
luo ja pelastamaan hänet
Mikäli henkilö vajoaa veden alle, pidä kohta tarkasti
mielessä ja kerro se apuun tuleville viranomaisille hel-
pottaaksesi heidän etsintätyötä
Pelastusvene on lähellä kioskirakennusta ja pelastus-
renkaat kioskirakennuksen ja rantasaunan seinillä
Ilmoita turvallisuuspäällikölle tai isännälle

 

Murtotilanteet: 

Jos havaitset alueella murtotouhuja,
paina tekijöiden tuntomerkit mieleen
ja yritä kuvata touhua.
Havaitessasi omaan asuntovaunuun
tai -autoon murtaudutun, kuvaa mur-
tojäljet ja maasta löytyvät epämääräi-
set jäljet.
Ilmoita havainnoistasi poliisille sekä
turvallisuuspäällikölle ja oman omai-
suuden osalta vakuutusyhtiölle.

Tartuntataudit (epidemiat):  

Epidemioiden aikaan on syytä huolehtia
hygieniasta tehostetusti  isännille an-
netaan erikseen siivouksen tehostamis-
ohjeet
Sairastuttaessa alueella ollessa, on tärke-
ää pysyä erossa muista asuntokunnista
Hallitus ja toimikunnat seuraavat yleisiä
kehitystä ja antavat tarkempia toiminta-
ohjeita.

Riku Ahlgren 040 757 6847


