SåNäin
här selviydyt
kolme
päivää
klarar du dig
– Valmistaudu etukäteen
i tre dygn

Hyödyllisiä puhelinnumeroja
Nyttiga telefonnummer

Hätänumero,
SOS
Nödnummer, SOS

112

112

Polis
Poliisi

114 14

114 14

Nationellt informationsnummer vid kris
113 13
Valtakunnallinen
tiedotusnumero kriisitilanteissa
Sjukvårdsrådgivningen

Sairaanhoitoneuvonta
Göteborgs Stads kontaktcenter

1177

113 13
1177

031-365 00 00

– Förbered dig

ajan.du
Varoitusäänimerkki
maaliskuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja
Vad
bör göra när testataan
larmet går:
joulukuussa kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 15.00.

1. Gå inomhus!

2. Stäng dörrar, fönster, ventiler och fläktar.

Toimi näin kuullessasi varoitusäänimerkin:

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

1. Mene sisätiloihin!
2. Sulje ovet, ikkunat, venttiilit ja tuulettimet.
3. Kuuntele radiota tai katso televisiota (Ruotsin Radio ja TV).
4. Tarkista verkkosivu www.krisinformation.se.

4. Kolla på www.krisinformation.se.

Läs mer på www.dinsakerhet.se

Lisätietoja on osoitteessa www.dinsakerhet.se

Grafisk form: Göteborgs Stad Grafiska gruppen

Tärkeä yleisötiedote

(även kallad Hesa Fredrik) är en varningssignal för allmänheten.
on väestön varoittamiseen käytettävä varoitusäänimerkki, josta ruotVarningssignalen hörs i 7 sekunder. Sedan följer 14 sekunders
siksi käytetään nimitystä Viktigt meddelande till allmänheten eli VMA
tystnad. Därefter låter den igen. När faran är över hörs en längre
(sekä myös Hesa Fredrik). Äänimerkki kuuluu seitsemän sekunnin ajan.
signal på 30 sekunder. Signalen testas den första måndagen
Sen jälkeen seuraa neljäntoista sekunnin hiljaisuus. Sen jälkeen äänimerki kimars,
juni,
september
ochkuuluu
december,
klockan
15.00.
toistuu.
Vaaran
ollessa ohi
pidempi
äänimerkki
30 sekunnin

Utskriftsoriginal

Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA

KlaraVaraudu
dig själv
i tre dygn, kolme päivää
selviytymään
ilman apua
72 timmar

Krislåda
Kriisilaatikko
Vatten
mat
Vesi jaoch
ruoka


Vattendunkar
Vesikanistereita

Matjoka
som
Ruokaa,
ei klarar
pilaannurumstemperatur
huoneenlämmössä

Campingkök
med bränsle
Retkikeitin
ja polttoainetta

Utomhus
kan dugrilliä
använda en grill
Ulkotiloissa
voi käyttää

72 tuntia

Sverige är ett modernt land där de flesta av oss lever ett
säkert och
tryggt
liv med maa.
alla tänkbara
Ruotsi
on moderni
Useimmatbekvämligheter.
meistä elävät turvalMen ettlista
modernt
samhälle
är också
ett sårbart
samhälle.
elämää,
johon sisältyvät
kaikki
ajateltavissa
olevat
Hur beredd
är
du
om
något
skulle
hända?
mukavuudet. Moderni yhteiskunta on kuitenkin myös
haavoittuva.
Oletkobygger
varautunut
kriisitilanteiden
varalle?
Den svenska
krisberedskapen
på att alla
tar ett gemensamt

Värme
ljus
Lämpöoch
ja valaistus

Alternativ lämmönlähde,
värmekälla, om
möjligt
Vaihtoehtoinen
jos mahdollista

Ficklampa
med extraparistoja
batterier
Taskulamppu
ja ylimääräisiä
Steariinikynttilöitä,
lämpökynttilöitä
tulitikkuja

Stearinljus, värmeljus
och jatändstickor
Lämpimiä
huopia

Varmavaatteita
kläderjaoch
filtar

nsvar förRuotsissa
vårt lands
och för vår
egen siihen,
och våra
säkerhet.
kriisitilavalmius
perustuu
että anhörigas
me kaikki otamme
yhdessä
Det egnavastuuta
ansvaret
innebär
att
du
ska
vara
förberedd
på
att
kunna
turvallisuudesta niin koko maassa kuin myös omassa ja lähimpiemme
elämässä.
Vastuun ottaminen
että itse kunkin
onsom
varauduttava
hantera en svår situation
och klaramerkitsee,
de omedelbara
behov
kan seluppstå. viytymään vaikeista tilanteista ja niihin liittyvistä välittömistä tarpeista.

Information
Tiedotus

När det inträffar
en större
katastrof
ellerpienempien
en mindrekriisien
kris kan
det ta saattaa
Niin suurten
katastroﬁ
en kuin myös
yhteydessä
kestää
useita
vuorokausia
kuin yhteiskunnan
toiminta palautuu
dagar innan
vi är
tillbaka
till att ennen
samhällets
service fungerar
normaltnormaaliksi.
Miten
toimit
sellaisessa
tilanteessa?
Ilman
sähköä.
Ilman
lämmitystä.
gen. Hur gör du då? Om du är utan ström. Utan värme. Om det
inte
Ilman mahdollisuutta ostaa ruokaa kaupasta.
finns mat i butikerna.


Radio
med batteri
Radio
ja ylimääräisiä
paristoja
Kirjallinen
luettelo på
tärkeistä
puhelinnumeroista

Telefonlista
papper
med viktiga nummer

Övrigt
Muuta

Varaudu etukäteen
Ei ole aivan helppoa selviytyä muutamia vuorokausia ilman sähköä, vettä tai
Att kunnaruokaa.
klara några
dygn
utan
el, vatten
matvaraudumme
är ingen lätt
Useimmat
meistä
selviytyvät
kyllä,eller
kunhan
tilanteeseen
ituation. etukäteen.
Men de fl
esta
av oss kan
klara
om vi tänker
efter före.
Jos
selviydymme
omin
avuindet
ensimmäisistä
kriisivuorokausista,
helpotamme
tilannetta
vaikeimmassa
asemassa
olevien
osalta.
Silloin yhteisOm vi klarar de första akuta dygnen underlättar det för de mest
kunnan
resurssit
voidaan käyttää
heikoimmassa
olevien,svaga
kuten vannödställda.
Då kan
samhällets
resurser
användasasemassa
för att hjälpa
husten, sairaiden ja lasten auttamiseen.

Tänk efter före

och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Muistilista
Checklista
Kriisien yhteydessä saatat joutua selviytymään esimerkiksi ilman lämpöä, valaisVid krisertusta
finns
en risk
att du måste
klara
utan
exempel javärme,
ja vettä.
Seuraavassa
on vihjeitä
siitä,dig
miten
voittillvalmistautua
mitä voi
belysning,olla
vatten
och mycket
hyvä hankkia
kotiin. annat. Här har vi samlat tips på hur du

an förebereda dig och vad som kan vara bra att ha hemma.


Husapotek
dettärkeimmät
viktigaste
för dig tuotteet
Kotiapteekki,
johonmed
sisältyvät
tarvitsemasi
Hygieniatuotteet

Hygienartiklar
Käteistä
rahaa

Kontanter

Vesi

Ruokavarasto

Ruoan tulee suurimmalta osin
Aikuiset tarvitsevat normaalisti
olla sellaista, että se säilyy ilman
noin kolme litraa nestettä päiVatten
Matförråd
jääkaappia
tai pakastinta ja on
vässä ruoan ja juoman kautta.
En vuxen bör normalt få i sig helposti
Det
mesta i matförrådet ska
valmistettavaa.
ungefär tre liter vätska om
kunna lagras utan kyl eller
dagen genom dryck och mat.
frys och vara lätt att tillaga.

