
Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA
(även kallad Hesa Fredrik) är en varningssignal för allmänheten.
Varningssignalen hörs i 7 sekunder. Sedan följer 14 sekunders 
tystnad. Därefter låter den igen. När faran är över hörs en längre 
signal på 30 sekunder. Signalen testas den första måndagen 
i mars, juni, september och december, klockan 15.00.

Vad du bör göra när larmet går:
1. Gå inomhus!

2. Stäng dörrar, fönster, ventiler och fl äktar.

3. Lyssna på radio eller se på TV (Sveriges Radio och TV).

4. Kolla på www.krisinformation.se.

Läs mer på www.dinsakerhet.se

Nyttiga telefonnummer
Nödnummer, SOS    112

Polis      114 14

Nationellt informationsnummer vid kris 113 13

Sjukvårdsrådgivningen    1177

Göteborgs Stads kontaktcenter    031-365 00 00
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Så här 
klarar du dig 
i tre dygn
– Förbered dig

Sẽ làm như 
thế này
trong 3 ngày
– Chuẩn bị

Những số điện thoại quan trọng
Số cấp cứu, SOS      112
Công an       114 14
Số điện thoại thông tin quốc gia khi xảy ra sự cố 113 13
Cố vấn y tế       1177

Những thông báo công cộng, VMA
(còn gọi là Hesa Fredrik) là tí hiệu báo động công cộng.
Còi báo động kêu 7 giây. Sau đó kêu thêm 14 giây
im. Sau đó kêu tiếp. Sau khi tai họa qua sẽ có một hồi còi dài
còi 30 giây. Còi thử mỗi thứ hai đầu tháng
vào tháng ba, sáu, chín và mười hai, lúc 15.00 giờ.

Bạn càn phải lamg gì khi có còi báo động:
1. Ra khỏi nhà!
2. Đóng các cửa, cửa sổ, hệ thống thông gió và quạt.
3. Nghe dài và tivi (các kênh của nhà nước).
4. Xem trang www.krisinformation.se.

Đọc thêm trong trang www.dinsakerhet.se



Tự lo trong ba ngày đêm 
72 tiếng

Thụy điển là một nước tiên tiến nên phần lớn dân cư có 
cuộc sống yên ổn với các kiểu và phương tiện làm cho 
cuộc sống dễ dàng.  
Nhưng một xã hội hiện đại cũng là một xã hội rát dễ bị 
tổn thương. Bạn sẽ chuẩn bị thế nào khi sự cố xảy ra?

Việc phòng sự cố của Thụy điển dựa trên tinh thần tất cả mọi người phải 
có trách nhiệm chung cho đất nước và bản thân và người thân.  Trách 
nhiệm riêng có nghĩa là bạn phải sẵn sàng sử lý khi những tình huống bất 
trác xảy ra và đáp ứng được những nhu cầu đột biến. 
Khi xảy ra sự cố thì to cũng như nhỏ thì phải mất nhiều ngày trước khi mọi 
dịch vụ xã hội hoạt động lại bình thường.  Bạn phải làm gì? Nếu không có 
điện. Không có lò sưởi. Cửa hàng không có thức ăn.

Hày nghĩ trước sau
Có thể sinh hoạt vài ngày không cần điện, nước hoặc thức ăn, không phải 
là đơn giản. Nhưng phần lớn chúng ta có thể sử lý được nếu biết suy nghĩ 
trước sau.  Nếu chúng ta sử lý được ngày sự cố đầu tiên thì thì sẽ đơn giản 
cho những ngày sau. Nên xã hội có thể đan những nguồn để dành giúp đỡ 
những đối tượng yếu thực sự bất lực, ví dụ người già, người bện và trẻ em.

Danh mục theo dõi
Khi có sự cố bạn phải tự lo mặc dù không có sưởi ấm, ánh sáng, nước cũng 
như nhiều thứ khác.  Dưới đây chúng tôi tư vấn cho một số đồ có thể có ở 
nhà để phòng sự cố.

Hộp cứu thương
Nước và thực phẩm
Can nước
Thức ăn có thể để được trong nhiệt độ trong nhà
Bếp dành cho cắm trại với năng lượng
Ngoài trời có thể dùng bếp nướng

Sưởi ấm và ánh sáng
Nguồn ấm, nếu có thể
Đèn pin với pin dự trữ
Nến, nến làm ấm và diêm
Quần áo ấm và chăn

Thông tin
Đại chạy bằng pin
Danh bạ điện thoại trên giấy với nhữn số điện thoại 
quan trọng

Những cái khác
Tủ thuốc cá nhân với những thứ quan trọng nhất đối 
với bạn 
Đồ vệ sinh cá nhân
Tiền mặt

Klara dig själv i tre dygn, 
72 timmar
Sverige är ett modernt land där de fl esta av oss lever ett 
säkert och tryggt liv med alla tänkbara bekvämligheter. 
Men ett modernt samhälle är också ett sårbart samhälle. 
Hur beredd är du om något skulle hända? 

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt 
ansvar för vårt lands och för vår egen och våra anhörigas säkerhet. 
Det egna ansvaret innebär att du ska vara förberedd på att kunna 
hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan 
uppstå.

När det inträffar en större katastrof eller en mindre kris kan det ta 
dagar innan vi är tillbaka till att samhällets service fungerar normalt 
igen. Hur gör du då? Om du är utan ström. Utan värme. Om det inte 
fi nns mat i butikerna.

Tänk efter före
Att kunna klara några dygn utan el, vatten eller mat är ingen lätt 
situation. Men de fl esta av oss kan klara det om vi tänker efter före. 
Om vi klarar de första akuta dygnen underlättar det för de mest 
nödställda. Då kan samhällets resurser användas för att hjälpa svaga 
och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Checklista
Vid kriser fi nns en risk att du måste klara dig utan till exempel värme, 
belysning, vatten och mycket annat. Här har vi samlat tips på hur du 
kan förebereda dig och vad som kan vara bra att ha hemma.

Krislåda
Vatten och mat

  Vattendunkar
  Mat som klarar rumstemperatur
  Campingkök med bränsle
  Utomhus kan du använda en grill

Värme och ljus
  Alternativ värmekälla, om möjligt
  Ficklampa med extra batterier
  Stearinljus, värmeljus och tändstickor
  Varma kläder och fi ltar

Information
  Radio med batteri
  Telefonlista på papper med viktiga nummer

Övrigt
  Husapotek med det viktigaste för dig
  Hygienartiklar
  Kontanter

Vatten 
En vuxen bör normalt få i sig 
ungefär tre liter vätska om 
dagen genom dryck och mat.

Matförråd
Det mesta i matförrådet ska 
kunna lagras utan kyl eller 
frys och vara lätt att tillaga.

Nước
Người lớn cần 3 lit nước mỗi 
ngày qua việc uống nước hoặc 
ăn cơm. 

Kho dự trữ thực phẩm
Phần lớn thức ăn có thể dự trữ 
không cần tủ lạnh và tủ đá và 
phải dễ nấu. 


