Vår omtanke - Din trygghet

En broschyr om Räddningstjänsten Jämtland - Ett förbund mellan kommunerna:
Berg • Bräcke • Härjedalen • Krokom • Ragunda • Strömsund • Östersund
Tillsammans optimerar vi våra resurser och arbetar för att skydda människors
liv, hälsa och egendom samt miljön mot olyckor.
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Om förbundet
Räddningstjänsten Jämtland är Sveriges till ytan största
räddningstjänstförbund med 50 mil från norr till söder
och 25 mil från öst till väst. Riskbilden i förbundet domineras av trafikolyckor längs våra vägar E14 och E45. Inom
området finns även vilt, vattendrag, sjöar och fjäll med ett
rörligt friluftsliv som genererar personolyckor. Olyckor i
enskilda objekt kan leda till större räddningsinsatser med
brandsläckning samt rök- och kemdykning som följd.
Förbundet har Sveriges största deltidsorganisation med
drygt 400 deltidsarbetande brandmän och totalt 500
medarbetare. Kopplat till våra 31 brandstationer har vi
123 personer i beredskap, dygnet runt - året om, redo att
hantera händelser som trafikolyckor, hjärtstopp, bränder,
farliga utsläpp och vattenlivräddning.
Vi jobbar även förebyggande via våra brandingenjörer,
brandinspektörer, instruktörer och vår kommunikatör.
Med tillsyn, information, rådgivning och utbildning vill vi
stödja dig som är innevånare i förbundet att själv kunna
undvika bränder och olyckor i din vardag.
Verksamheten har sitt hjärta i Trygghetens hus där vi har en
nära samverkan med andra blåljusmyndigheter och organisationer.

Våra medlemskommuner

GoZee-appen gör broschyren levande
GoZee: hur du kommer igång på
30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.
2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

360º
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Fotogalleri

Cinemagraf
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Snapvideo

2|3

Räddningscentralen där inre befäl leder och stödjer styrkorna vid larm.

Vagnhall med brandmän som springer till fordonen.

Slangtvätten där vi rengör och trycktestar förbundets brandslangar.

Vi skapar ett tryggare
samhälle med våra
kommunikationslösningar!

Våra produktområden:
• Mobiltäckning & Inomhuslösningar
• Mätning & Styrning
• Drift & Övervakning
• Trygghetslösningar
• Terminaler & Tillbehör
• Och ännu mer...t ex vår rökdykslösning

TC Connect Sweden AB, 019-500 10 00, info@tcconnect.se, www.tcconnect.se

Vår omtanke – Din trygghet

Att tänka på i vardagen
Räddningstjänsten i Sverige larmas till 6 000 av de 24 000
bostadsbränder som uppstår varje år. Av dem börjar 1 500 i köket
medan andra har koppling till eldstäder, elektrisk utrustning,
rökning eller ljus.

Brandsäkert i hemmet
Gör ditt hem så brandsäkert som möjligt genom att vidta några
enkla åtgärder, du hittar mer information på: www.rtjamtland.se
•

Håll rent från brännbart material på och runt om spisen och
rengör spisfläkten och ugnen då och då. Glöm inte maten på
spisen och kom ihåg att stänga av spisen! En spisvakt är ett
bra hjälpmedel.

•

Ladda mobiltelefon, surfplatta, hover boards, elcyklar,
elsparkcyklar med mera när du är hemma och vaken.

•

Använd diskmaskin, tvättmaskin och tumlare endast när
du är hemma och vaken.

•

För en tidig upptäckt bör du ha en brandvarnare per rum,förutom
i köket och badrummet.

•

För hemmet och fritidshuset rekommenderas en
6 kg pulversläckare och brandfilt.

•

Var försiktig om du röker och rök aldrig i sängen!
De flesta dödsbränderna beror på rökning och drabbade är ofta
ensamma, äldre som dessutom har svårt att röra sig.

•

En vanlig känd orsak till brand i villor och småhus kan kopplas
till eldstäder. Rätt installation, sotning och brandskyddskontroll är viktigt samt att du följer instruktionerna när du eldar.
För hög värme ger soteld och brand i byggmaterialet omkring
skorstenen. Besök www.eldaratt.se för mer information.

DET SJÄLVKLARA VALET FÖR KUNDER OCH MEDARBETARE
Vi erbjuder tjänster inom brandskydd, riskhantering och sprinklerprojektering.
Vi arrangerar även skräddarsydda utbildningar inom våra tjänsteområden.
www.bengtdahlgren.se
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Rädda - Varna - Larma - Släck

Om det brinner finns det en enkel ramsa att förhålla sig till:
Rädda – Varna – Larma – Släck. Om ni är fler kan ni hjälpas
åt med de olika delarna.
Rädda dig själv och de som är i omedelbar fara.
Varna andra som hotas av branden.
Larma genom att ringa 112 och berätta om branden.
Släck branden om du kan göra det utan risk för att själv skadas.

Släcka själv
Mindre bränder kan du oftast släcka själv - men tänk på din
säkerhet i första hand. Det kan göras på olika sätt, beroende på
vad som brinner och vad du har för redskap till hands.
•

Om det börjar brinna i en kastrull släcker du genom att
lägga på ett lock.

•

Med en brandfilt kan du släcka mindre bränder, till exempel
i kläder, möbler eller på spisen.

•

När det brinner i elektriska apparater - dra först ur kontakten. Kväv
branden med brandfilt eller vatten. Med en pulversläckare kan du
släcka direkt utan att dra ur kontakten.

•

Om det brinner i dina kläder, lägg dig ner och kväv branden mot
marken och håll händerna för ansiktet som skydd. Brinner det
i någon annans kläder försök få personen att lägga sig ner så att
elden kvävs mot marken. Du kan även använda en brandfilt
att kväva elden med.

•

Stäng in branden genom att stänga dörren till rummet, lägenheten
eller huset där det brinner. Du minskar då risken för spridning av rök
och eld samt att mängden syre till branden minskar.

Barista Espresso

Maskinen gör autentisk
espresso, precis som den du
minns från italiensemestern.

Barista Milk

Maskinen skummar mjölk som
om den aldrig gjort annat. Perfekt
kvalité och aldrig varmare
än 65°C för att inte bränna
mjölken.

Flextaste
tre olika smaker.

Sensory
Optimized Taste

mästaren vill. Det är nämligen
rostmästaren som varit med och
ställt in smaken.

Eco Brew

Silent Brew
En tystare maskin, perfekt för
offentliga miljöer och öppna
landskap

En maskin som gör precis
som du, tänker på miljön
och inte slösar på energi.

På många arbetsplatser är
kaffe fortfarande något man
tvingar i sig för att bli pigg. Så
ska det inte behöva vara.
JOBmeals certifierade
kaffeexperter, baristor och
sensoriker arbetar hårt för att
du ska få njuta av riktigt gott
kaffe varje dag. Det är inte lyx
utan en mänsklig rättighet,
tycker vi.

www.jobmeal.se

HÅLLBAR
FRAMTID
JOBMEALS ARBETE
FÖR EN SUND VÄRLD

Vi erbjuder certifierat kaffe
och vi klimatkompenserar för
vår verksamhet.

063-180600
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Du kan göra
skillnad
Vill du ha ett arbete som bjuder på omväxling och där du är
med och bidrar till ett säkrare samhälle? Vi har ungefär 500
anställda där en majoritet är brandmän. 15 procent av
medarbetarna är kvinnor och kan bli ännu fler!

Brandman

Som brandman åker du på olika larm och hjälper människor
i nöd. Det handlar framförallt om bränder, trafikolyckor, hjärtstopp, kemikalieutsläpp, vattenlivräddning och naturolyckor. I
arbetet ingår också materielvård och insatsövningar för att du
ska utvecklas och hålla kunskaperna vid liv - och du behöver
hålla dig i god fysisk form.

Heltid

Som heltidsarbetande brandman jobbar du på stationen
i Östersund. I dagsläget jobbar brandmännen sju dygn och
en vecka dagtid på en period av fem veckor. Som brandman
kan du även arbeta förebyggande som instruktör på HLR- och
brand-utbildningar och med information till allmänheten.
Förberedande yrkesutbildning hålls av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap på Sandö, Revinge eller på
distans. Utbildningen är tvåårig och ger dig alla grundläggande kunskaper du behöver. Vid en anställning ska man
även klara ett antal fystester och man fystränar tillsammans
under arbetspassen.

Deltid

Du kan också välja att vara brandman på deltid. Då har du
ett ordinarie arbete som du kombinerar med beredskap
någon vecka i månaden. När du har beredskap och larmet går
rycker du ut och lämnar hem eller jobb en tid. Du behöver
bo eller arbeta så nära någon av våra 30 deltidsstationer att
du kan ta dig dit på bara några minuter. Då du har klarat
de inledande testerna går du en preparandutbildning på tre
veckor hos oss. Den kan sedan kompletteras med sex veckors
utbildning i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
regi på Sandö eller Revinge.
Läs mer på: www.rtjamtland.se/jobbamedoss
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Brandmän på Lits station har samlats för att öva taksäkring.

Utbildning för alla körkortsklasser och yrkeskompetenser
ztrafikskola.se
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Brandingenjör
och brandinspektör
Som brandingenjör eller brandinspektör hos oss arbetar du delvis
kontorstid med olika förebyggandeärenden och delvis dygn som inre befäl
i Östersund. Det innebär i första hand arbete med plan- och byggärenden,
tillståndsgivning för bland annat brandfarliga och explosiva varor, tillsyner hos
olika företag och verksamheter, riskhantering, sotningsärenden,
remisser samt information och rådgivning.
Dessutom arbetar vi till viss del med både intern och extern utbildning
och samarbetar med andra myndigheter och organisationer vilket gör
jobbet utåtriktat och varierat.
Som inre befäl arbetar du med strategisk ledning av styrkorna från
förbundets 31 brandstationer, hantering av media och samverkan
med exempelvis polis, ambulans och försäkringsbolag.

Från räddningscentralen ger inre befäl stöd och ledning till förbundets brandmansstyrkor.
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Tillsyn på byggarbetsplats.

Utbildning och bakgrund

Till brandingenjör läser du på Lunds Tekniska Högskola
eller Luleå Tekniska Universitet.Samt påbyggnadsutbildningen, RUB, för räddningstjänst på Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps skola i Revinge. I Lund
kan du ta dubbel examen med två extra år riskhantering
och bli brandingenjör och civilingenjör i riskhantering.
För att jobba som brandinspektör kan du vara utbildad
inom byggnadsteknik, räddning, säkerhet eller annan
utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för
tjänsten.

Bohus Brand AB
Service av motorsprutor
Reparation och Underhåll
Försäljning av reservdelar
och tillbehör till de flesta
motorsprutor och pumpar
på marknaden
Kontor 0703-93 11 11
Verkstad 0723-36 46 84
www.eurocoast.se
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Utbildningar
och information
Våra utbildningar vänder sig till kommuner, företag, organisationer och
föreningar. Vi erbjuder utbildningar inom hjärtlungräddning för barn
och vuxna, grundläggande brandskyddsutbildning, systematiskt brandskyddsarbete och ”heta arbeten”. Våra instruktörer arbetar operativt som
brandmän vilket gör att grundkunskapen är hög och instruktören kan
koppla de praktiska och teoretiska momenten till egna erfarenheter från
verkliga händelser.

Bäst på modern kommunikation
www.mrc.se

bispgardensakeriab
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Våra utbildningar
Vuxen-HLR

Under utbildningen lär du dig att utföra hjärt-lungräddning. Stor vikt läggs vid de praktiska momenten. Efter
utbildningen ska deltagaren känna sig trygg i grunderna
för att agera rätt vid ett hjärtstopp. Vi går även igenom
luftvägsstopp, stabilt sidoläge och hur en hjärtstartare
fungerar.

Barn-HLR

Utbildningen vänder sig i första hand till personal inom
skol- och förskoleverksamhet och ger gedigen kunskap och
förståelse för hjärt-lungräddning för barn. Efter utbildningen ska deltagaren känna sig trygg i grunderna för att
agera rätt vid ett hjärtstopp på barn. Vi går även igenom
luftvägsstopp, stabilt sidoläge och hur en hjärtstartare
fungerar. Stor vikt läggs vid praktiska övningar.

Grundläggande brandskyddsutbildning

Under utbildningen får du grundläggande kunskaper om
brand, du lär dig att förebygga brand och hantera handbrandsläckare och brandfilt. Vi går igenom lagar och regler
gällande brandskydd och du får kunskap om brandrisker
såväl i hemmet som på arbetsplatsen.

Systematiskt brandskyddsarbete

Utbildningen är för brandskyddsansvariga och brandombud. Den ger grundläggande förståelse för det systematiska
brandskyddsarbetet och en fördjupad förståelse för lagar,
ansvarsfrågor och såväl organisatoriska som tekniska
brandskyddsåtgärder. Efter utbildningen ska du kunna
utföra brandskyddskontroller, identifiera brandrisker och
veta hur de ska hanteras.

Heta arbeten

Utbildningen ger dig giltigt certifikat och behörighet att
utföra heta arbeten, vara brandvakt och utfärda tillstånd
i rollen som tillståndsansvarig.

Information på webbplatsen

För privatpersoner och organisationer har vi även
sammanställd information inom olika områden på vår
webbplats. Gå in på www.rtjamtland.se och förkovra dig
för att öka din kunskap, trygghet och säkerhet.

Kontakt och bokning
Hör av dig till oss på 063-14 80 00 eller info@rtjamtland.se för att få svar på
dina funderingar om utbildningar samt för att boka ditt utbildningstillfälle.
Vi kan även skräddarsy utbildningar efter dina behov.

Du är troligen duktig på att förebygga brand
Du kanske till vardags arbetar med att förebygga och bekämpa bränder och andra olyckor.
Men om olyckan skulle vara framme finns vi där med lokala skadereglerare. Vi som jobbar
på Länsförsäkringar Jämtland bor och lever i länet och för oss är det viktigt att du känner
dig trygg. Vi hjälper dig hitta rätt försäkringar.
På lfz.se kan du läsa mer om våra försäkringar samt hur vi arbetar med att förebygga skador.

Kontakta oss

Specialist på ruggade datorlösningar
rugged computers

•
•
•
•
•

Truck- och fordonsdatorer
Lokal och snabb service
Tillverkning och reparation i Sverige
Scanner, skrivare och tablets
För lager och logistik...

Välkommen att kontakta oss för mer information!

08-5000 14 50 • www.tactile.se
Tactile Rugged Computers AB

• 15939 • www.jssverige.se

www.rtjamtland.se • 063-14 80 00

