Ska du ringa 112 om…?
1. du har tappat ditt pass och din legitimation?
Nej, ring polisen, 114 14, eller besök närmaste polisstation.
2. du lagar mat och skär dig i fingret så att det blöder?
Nej, stoppa blodflödet. Om du inte får stopp på blödningen eller inte har känsel eller
kan böja fingret och/eller att såret ser ut att behöva sys – besök närmaste vårdcentral
eller akutmottagning. Om du inte vet var den finns, ring sjukvårdsupplysning eller
nummerupplysning.
3. du har kört på en älg som gick över vägen och älgen lever?
Ja, sätt ut varningstriangel i väntan på polis.
4. det börjar brinna i en kastrull med olja som står på spisen?
Nej, försök att kväva elden med ett lock, en plåt eller en matta. Använd aldrig vatten.
Om elden inte går att släcka eller om du är orolig att elden spridit sig i ventilationskanalen vid köksfläkten så ska du ringa 112.
5. du ser en bil som brinner på parkeringsplatsen utanför ditt fönster?
Ja, möt räddningstjänsten.
6. det är en lång kö av bilar bakom dig och din bil får bensinstopp i en tunnel?
Nej, se till att få bilen åt sidan. Sätt på varningsblinkers och sätt ut varningstriangel.
Ring efter bärgning.
7. din mamma, som har dragit ut två tänder, kräks blod och är yr?
Ja, om det verkar vara väldigt mycket blod och hon är så svag att hon inte kan stå.
Nej, även om hon kräks blod och känner sig yr, men är klar i övrigt och kan gå.
(Hon kan ha svalt blod hos tandläkaren.) Ta först kontakt med din tandläkare
eller sjukvårdsrådgivningen.
8. du ser en affär med krossad glasruta och två män som springer ut från affären?
Ja, ring alltid 112 för kontakt med polisen vid pågående brott.
9. du har beställt en taxi för att åka till flygplatsen och taxin inte kommer?
Nej, taxi kan aldrig beställas via 112.
10. du är ensam kvar på jobbet och brandlarmet går, men du ser inget som brinner?
Ja, ring 112 och berätta vad du vet.
11. det är natt och du upptäcker att du har tappat både bensinkort och kreditkort?
Nej, ring kortets spärrnummer.
12. din syster, som är gravid i femte månaden, får ont i magen och börjar blöda
mycket?
Ja, ring 112.

13. du hör konstiga ljud från din 93-åriga granne och hon inte öppnar när du ringer
på?
Nej, ring polisen på nummer 114 14 som får bedöma vad som ska göras.
14. ett treårigt barn som haft feber i en vecka får högre feber och hostar så att det
kräks?
Ja, om barnet är mycket slött och dåligt kontaktbart, inte vill prata och reagerar dåligt.
Nej, om barnet trots allt fortfarande ”hänger med”, pratar och t.o.m. leker lite och får
behålla vätska. Ring då istället sjukvårdsrådgivning, vårdcentral eller akutmottagning.
15. en liten pojke har ramlat på cykel och säger att han har ont i benet?
Ja, om benet ser ”konstigt ut” eller att han inte på något sätt kan röra på benet.
Nej, om han kan gå men det gör ont och är lite svullet. Ring då istället sjukvårdsrådgivning, vårdcentral eller akutmottagning.
16. du ser en man utanför Systembolaget som säljer vin till ungdomar?
Nej, ring polisen på nummer 114 14 som får bedöma vad som ska göras.
17. grannarna spelar musik sent på kvällen och skriker och pratar högt med
varandra?
Nej, om huset har störningsjour så ring dit. Om störningen är outhärdlig så ring
polisen som får bedöma vad som ska göras. Numret är 114 14.
18. ett barn har ätit cigarettfimpar, som låg framme i en askkopp, och barnet
kräks?
Ja, ring 112 för att få råd från Giftinformationscentralen.
19. du ser en kvinna i affären som stoppar kött och grönsaker under kappan?
Nej, informera butikspersonalen om vad du sett.

Facit

Brand 1
brandkåren, brandrök, brandsignal, brandvarnare,
brinna, brinner, början, cigarett, dörren, element,
explodera, jacka, ljud, släcka, spring, syre, 112,
Om du vet vad du ska göra när det brinner så
kanske du kan rädda både dig själv och andra. Alla bränder är små i
början. Det är då du kan släcka elden själv.
När du lägger en jacka över elden får elden inte
syre och slocknar. När du lägger snö på elden blir den
kall och slutar att brinna.

Det är mycket bra att ha en brandvarnare hemma.
Den fungerar dygnet runt och har ett mycket starkt ljud.
Det kan t.ex. börja brinna om någon glömt en rykande cigarett i
en askkopp eller om någon hängt kläder på ett element.
Lukta om du känner brandrök.

Stäng dörren om det börjar brinna i ett rum.
Spring ut från rummet. Häll aldrig vatten på elden.
Det kan explodera. Ring 112 och larma
brandkåren om du inte kan släcka elden själv.

Facit

Brand 2
andas, ansiktet, brinna, brinner, elden,
farliga, giftig, gnistor, kvävs, larma, minuter,
möbler, rulla, röken, släcka, snabbt, 112,

Om du vet vad du ska göra när det brinner så kanske
du kan rädda både dig själv och andra. Se till att barnen står långt från
elden när ni grillar ute. Det kan komma gnistor
på kläderna. Om det börjar brinna i någons kläder så ska
personen rulla runt på marken så att elden kvävs.

Skydda huvudet med händerna.
Om det börjar brinna i ett rum så blir rummet fort fyllt av giftig
rök och det blir svårt att andas. Röken bildas när
mattor, gardiner, möbler och målarfärg brinner.
Lågorna är farliga och röken kan kväva
en människa.

Spring ut ur rummet så snabbt du kan.
Det tar tre minuter innan rummet är fyllt av rök.
Ring 112 och larma brandkåren om du inte
kan släcka elden själv.

