Vi tänker på din
säkerhet – gör du?

Tillsammans för ett
tryggare samhälle
Räddningstjänst är egentligen det vi på brandkåren utför.
Det kan vara räddning i samband med en brand, en
olycka eller vid oväder, allt som handlar om att värna den
enskilde medborgarens säkerhet. Vi rycker ut när det
behövs, men en stor del av vår verksamhet handlar om
förebyggande arbete.
Räddningstjänsterna i Pajala och Överkalix kommuner
drivs båda två i kommunal regi, men har ett nära samarbete över kommungränserna. Det viktigaste är att vi i
mesta möjliga mån lever upp till vårt uppdrag, nämligen
att bidra till ett tryggt och säkert samhälle, och då är
geografin ointressant. Den som befinner sig närmast en
olycksplats är också den som först tar sig dit.

För dig som vill läsa mer:
www.dinsakerhet.se
www.civil.se
www.msb.se
www.pajala.se
www.overkalix.se

Vi finns till för dig!
Att vi på räddningstjänsten finns på plats under och
efter en olycka känner de flesta till. Men för oss är det
förebyggande arbetet en stor och viktig del, där vi vill
involvera och engagera kommuninvånarna i mesta
möjliga mån.
Genom tillsynsarbete, utbildningar, informationsmöten
och studiebesök försöker vi utbilda så många som
möjligt i grundläggande olycksförebyggande arbete. Vi
besöker skolelever i årskurs 5, för att redan i tidig ålder
lägga en bra grund och skapa en medvetenhet om hur
varje enskild person kan bidra till ett tryggare samhälle.
I den här broschyren delar vi med oss av bra information, tips och råd som alla har nytta av. Vill du veta mer
om oss? Kontaktuppgifterna hittar du på baksidan!

Vi ligger steget före
Räddningstjänstens uppdrag är att ta fram ett handlingsprogram
enligt lagen om skydd mot olyckor. Där ingår en del av arbetet
för att minimera följderna av en olycka. Ett annat viktigt mål är
att förhindra att olyckorna överhuvudtaget inträffar. Genom
tillsyn och utbildningar hos företag och organisationer kan vi nå ut
med information om hur vi alla kan hjälpas åt att ligga steget före.
I våra organisationer ingår också säkerhetssamordnare, som
ansvarar för risk och sårbarhetsanalys och handlingsprogram för
att hantera extraordinära händelser. Planerna ska uppdateras
under varje mandatperiod.

Om olyckan ändå är
framme
Räddningstjänstens motto är ”Hjälper, räddar,
släcker”. Vi planerar och organiserar verksamheten så att vi kan påbörja insatserna så snabbt
som möjligt och genomföra dem på ett effektivt
sätt. I den utryckande verksamheten finns alltid
en räddningsledare och fyra brandmän i beredskap, dygnet runt.
Första insatsbilen finns tillgänglig för jourhavande
befäl dygnets alla timmar. Vid larm om till exempel en trafikolycka kan befälet åka direkt från där
de befinner sig till olyckan. Att spara några
minuter vid ett olyckstillfälle kan göra stor
skillnad. Om någon kan börja ge första hjälpen
och sammanfatta läget för kommande hjälpinsats
kan det betyda skillnad mellan liv och död.

För ett tryggare hem

För en säker färd

Att bo tryggt och veta hur du skyddar dig mot olyckor i
hemmet är faktiskt ett sätt du kan bidra till att rädda liv.
Brandvarnare är inte bara en billig livförsäkring, utan
dessutom ett lagkrav. Se till att ha minst en brandvarnare
på varje våningsplan, och glöm inte att byta batteri en
gång om året. Att ha en brandsläckare kan hindra små
bränder från att växa och sprida sig. Vi rekommenderar
en lättanvänd pulversläckare på sex kilo.

Att alla som åker bil ska använda bilbälte är både en lag
och en självklarhet. Om alla hade hållit sig till att följa
lagen skulle antalet förolyckade i trafiken minska med
mellan 60 och 70 personer per år. Barn som ännu inte
fyllt sju år ska dessutom ha babyskydd, bilbarnstol eller
bälteskudde.
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Som oskyddad cyklist är det också viktigt att ha hjälm,
och det är lagkrav för alla under 15 år. Att använda
reflexer, gärna reflexväst, är ett enkelt och billigt sätt att
synas i mörkret och minskar risken för att du råkar ut för
en olycka. Komplettera västen med lågt sittande reflexer
som är i rörelse. Vid båtfärder är det flytväst som gäller
för alla!

Vill du bli deltidsbrandman?
Med två kommuner om drygt 10 000 kvadratkilometer landyta gäller det att vara
utspridda så att vi snabbt kan vara på plats vid brand eller annan olycka. Därför är
vi beroende av de deltidsbrandmän som finns i kommunerna. Du som är intresserad av att göra en insats kan kontakta oss.
Du får en två veckor lång introduktionsutbildning med över 50 timmars praktik.
Därefter följer sju veckor på internat. Du får bland annat lära dig grundläggande
sjukvård – kunskaper som alla har nytta av.
Efter fullgången utbildning ingår du i en grupp, som under jourtid ska kunna inställa
sig omgående. Vi tillhandahåller personsökare, brandställ och annan utrustning.
Som deltidsbrandman har du en fast ersättning plus timersättning vid utryckning.

Vid en krissituation
Vid störningar i samhället kan vissa delar av infrastrukturen
slås ut, till exempel som el- tele- eller vattenavbrott. Det är
du som bär ansvaret själv för din egen beredskap i
hemmet.
Vad du kan behöva ha i hemmet vid en allvarlig händelse
eller en kris är t.ex. vattendunkar, campingkök med bränsle,
ficklampa med extra batterier, radio med batterier, kontanter,
varma kläder och filtar.
Mer information hittar du på www.krisinformation.se

Överkalix

0926-730 30
kicki@sotningen.se

sotarn@kiruna.nu

Alla kan hjälpa till
En brand kräver beslutsamt agerande. Därför är det bra
att i förväg tänka igenom hur du ska bete dig. Grundregeln är Rädda-Varna-Larma-Släck-Utrym.
• Behåll lugnet.
• Om ni är flera på platsen, se till att någon tar ledningen.
• Fördela arbetsuppgifterna.
• Ge första hjälpen. Kontrollera medvetande, och om
personen andas själv: lägg i framstupa sidoläge.
Stanna hos personen! Kontrollera att luftvägarna är
fria. Om andningen upphört: ge mun-till-munandning,
utför hjärt- och lungräddning med 30 kompressioner
och 2 inblåsningar tills hjälp kommer.
• Varna andra som kan utsättas för fara.
• Larma, ring 112.

I Väntan På Ambulans
Det är vad förkortningen IVPA står för. IVPA är ett nära
samarbete med landstinget, som innebär att Junosuando räddningsvärn rycker ut även på sjukvårdslarm i
väntan på ambulans. Syftet är att minimera eventuella
skador och att så snabbt som möjligt finnas på plats vid
olyckor.

Räddningstjänsten Pajala
Räddningschef Bernt Holmström
0978-120 40

Räddningstjänsten Överkalix
956 81 Överkalix
Telefon: 0926-740 60

Akuta ärenden: Ring 112!
Detta telefonnummer ska användas vid akut behov av
hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjöoch fjällräddning eller giftinformation. När du ringer 112
är det bra om du kan svara på följande frågor:
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• Vad har hänt?
• Var behövs hjälpen?
• Vem är du som ringer?
• Vilket telefonnummer ringer du från?

