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Sveriges första 112-dag
År 2010 ska Sverige ha en speciell 112dag. Gissa vilket datum? EU vill att alla
medlems-länder ska informera om nummer 112 på en speciell dag. Dagen är 11
februari. Man kan också skriva datumet
11/2, som är siffrorna 1-1-2. Förra året
var det sex länder som hade 112-dag. I
år kommer många fler länder att vara
med.

SOS-operatören ger råd medan man väntar på hjälp.
Därför är det viktigt att
stanna vid till exempel en
trafikolycka och svara på
frågor.
Anders Klarström på SOS Alarm

Nästan hundra procent av Sveriges befolkning vet att 112 är samhällets nödnummer.
Men i några länder i Europa är kunskapen
dålig om nummer 112. Till exempel i Italien är det bara några procent som vet att
nummer 112 finns.

mer man ska ringa, när man behöver akut
hjälp. Därför informerar man om andra saker på 112-dagen i Sverige:
1. Att 112 är nödnummer i alla EUländer.
2. Vilken hjälp man kan få genom nödnummer 112.
3. Vad man ska göra i en nödsituation.

operatören bestämmer vilken hjälp som
behövs och hur snabbt hjälpen behövs.
Samtidigt som ni pratar i telefon skickar
operatören ut till exempel ambulans eller
brandkår.
– SOS-operatören ger råd medan man
väntar på hjälp. Därför är det viktigt att
stanna vid till exempel en trafikolycka och
svara på frågor, säger Anders Klarström på
SOS Alarm.

Om du är i ett annat EU-land så kan du

SOS Alarm kommer att finnas på 20 platser

ringa 112 i nödsituationer. Numret fungerar överallt inom EU. Det fungerar också i
andra länder i Europa, till exempel i Norge
och Schweiz. Genom att ringa nummer
112 kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår och polis i landet där du är.
Men du kan inte komma till 112 i Sverige,
om du reser i ett annat land.

i landet på 112-dagen. De ska informera
om samhällets nödnummer och dela ut
plånboks-kort. På kortet står det som är
viktigt att veta om 112. Det kommer också
att vara särskild information till barn med
sagor och tävlingar. Barnen får lära sig:
112 – lätt att slå!
– Nödnumret 112 är för alla barns och
alla vuxnas trygghet. Därför är vi glada att
ordna en speciell dag 11/2 och vi hoppas
att 112-dagen kommer tillbaka varje år, säger Anders Klarström på SOS Alarm.

I vårt land vet alltså nästan alla, vilket num-

När du ringer 112 svarar en SOS-operatör.

Han eller hon frågar dig flera saker. Du får
till exempel svara på: Vad har hänt? Var
behövs hjälp? Vem är du som ringer? Vilket telefonnummer ringer du från? SOS-

Eva Bernhardson

Mer information
• På www.112.se/information och utbildning/sfi
finns mer information om samhällets nödnummer 112. Man kan använda informationen i
skolan eller ensam. Det finns bland annat faktablad, bilder och uttalsövningar.

R D L I STA
akut - -a de behöver akut hjälp = de behöver hjälp nu genast
nödnum/mer -ret -er = ett telefonnummer som man ringer om någon är mycket
sjuk, om man behöver hjälp av polisen
snabbt eller om det brinner, till exempel
plånbokskort -et - = ett kort som man
kan ha i plånboken
SOS-operatör -en -er = en person som
arbetar med att svara i telefon på 112 och
se till att de som ringer får hjälp
trygghet -en för allas trygghet = för att
ingen ska behöva vara rädd och orolig
Så här ser plånbokskortet ut.
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SOS Alarm delar ut plånbokskortet på 112-dagen.
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