Tärkeitä tietoja Boråsin kaupungin asukkaille

Kohtaamme
kriisin yhdessä

Boråsin kaupungin asukkaille
Vaikka elämmekin turvallisessa maassa, kohdallemme voi osua yhteiskuntakriisejä,
joiden ansiosta yhteiskunta ei toimi tavalliseen tapaan.
Valtion viranomaisilla, alueilla, kunnilla, yrityksillä ja muilla organisaatioilla on
suuri vastuu turvallisesta elämästä ja yhteiskunnan toiminnasta myös vaikeissa
olosuhteissa. Yhteiskunnan kriisivalmiuden perusta on kunnilla. Boråsin kaupunki
vastaa monenlaisesta toiminnasta, jonka on sujuttava myös kriisitilanteissa. Sellaisia
voivat olla esimerkiksi koulu, pelastuspalvelu, vanhustenhuolto ja vesihuolto.
Olemme kaikki kuitenkin kohdaltamme vastuussa Ruotsin yhteisestä valmiudesta,
jonka osana olemme. Jokaista tarvitaan – ja jokaisen on osallistuttava auttamiseen. Kun avuntarve on suurin, autamme myös parhaiten. Vaikeuksien keskellä
annamme apua toisillemme ja autamme sekä Boråsia että Ruotsia
selviytymään kriisistä.

Esite on saatavilla myös selkokielellä osoitteessa
boras.se/säkerhetochkris

TALLENNA
ESITE

Foto: Jeanette Larsson

Yhdessä tuemme kriisinhallintaa ja luomme
vastustuskykyä tulevaisuutta varten.

Mitä kunnassamme voi tapahtua?
Yhteiskunnallinen kehitys luo mahdollisuuksia suurempaan turvallisuuteen samalla,
kun näkyvillä on uusia riskejä ja haavoittuvuutta koskevia trendejä. Monisäikeisessä
yhteiskunnassa saattaa olla vaikeaa hahmottaa ympäröiviä uhkia, riskejä ja haavoittuvuutta.
Mitä Boråsissa voisi sitten tapahtua? Ja mitä siitä seuraisi? Mitä tapahtuu, kun
elintarvikkeet ja juomavesi eivät riitä? Entä tulvissa tai metsäpaloissa? IT-järjestelmien
häiriöissä tai laajoissa sähkökatkoissa?
Ruotsin kunnilla on lakisääteinen velvoite riski- ja haavoittuvuusanalyysin laatimiseen. Se tehdään yhteiskunnallisten riskien ja haavoittuvuuden vähentämiseksi sekä
yhteiskunnallisten kriisitilanteiden käsittelyn parantamiseksi.
Boråsin kaupunki erittelee riski- ja haavoittuvuusanalyysissaan erilaisia tapahtumia.
Se koskee eri alueilla esiintyviä riskejä, kuten:
• Luonto- ja sääperäisiä tapahtumia
• Muita laajoja onnettomuuksia
• Teknistä infrastruktuuria ja huoltojärjestelmiä
• Vastakkaisia uhkia ja sosiaalista levottomuutta
• Sairauksia
Boråsissa on sen lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota
muun muassa ilmastoperäisiin riskeihin kuten esimerkiksi tulvavaaraan.
Meidän on myös valmisteltava yhteiskuntaa parempaan
valmiuteen luomalla siviilipuolustus.

LUE LISÄÄ
SIVUSTOLTA
BORAS.SE/SÄKERHETOCHKRIS

Uusia riskitekijöitä on aina tarkkailtava. Boråsin kaupunki analysoi toimintaympäristöään ja työskentelee
yhdessä muiden tärkeiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa
voidakseen ehkäistä yhteiskunnallisia kriisitilanteita ja pystyäkseen purkamaan ne
niiden ilmaantuessa.

Jos jotakin tapahtuu?
Boråsin kaupungilla on hyvä valmius ja hyvä kyky ehkäistä, ennakoida, vastustaa ja
purkaa kriisejä sekä toipua niistä oppien samalla kokemuksien kautta.
Boråsin kaupunki on laatinut suunnitelman yhteiskuntakriisien käsittelylle ja kriisiviestinnälle. Meillä on valmiudesta vastaava toimihenkilö (Tjänsteman i Beredskap
– TiB) sekä muita tärkeitä kriisivalmiuden vaatimia resursseja. Sen lisäksi työskentelemme yhdessä muun yhteiskunnallisesti tärkeän toiminnan kanssa.
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Turvallisuuden luominen kriisivalmiuteen tähtäävässä työssä vaatii jatkuvia suoritteita.
Boråsin kaupungin kriisivalmiuteen tähtäävän työn, järjestelmällisen turvallisuustyön
sekä turvallisuuden suojauksen takana on Kaupunginjohtokanslian osasto nimeltään
Tieto- ja turvakeskus (Centrum för kunskap och säkerhet – CKS).

Yhteiskuntakriisiä koskevia tietoja

OLE
Pidä itsesi ajan tasalla seuraamalla Sveriges Radio Sjuhäradin
TARKKANA
(P4) tai teksti-TV:n lähetyksiä sekä boras.se -sivustoa.
VALETIETOJEN
Yhteiskuntakriisin yhteydessä saattaa levitä valetietoja. Hanki
OSALTA, JOITA
sen johdosta tiedot luotettavista lähteistä.
YHTEISKUNNALLISESS
A

Verkkosivuillamme boras.se on tarvittaessa tietoja Boråsissa
olevista turvallisuus- ja informaatiopisteistä. Tarvittaessa kaupunki avaa myös tiedotuskeskuksen, jonne yleisö voi soittaa.

KRIISISSÄ VOIDAAN
LEVITTÄÄ!

VMA

VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) eli ”Tärkeä ilmoitus yleisölle” on
elämään, terveyteen, omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuvasta uhasta varoittava
järjestelmä. Järjestelmä koostuu Radio- ja TV-viesteistä ja toisinaan ”Hesa (Käheän)
Fredrikin” antamasta vaaramerkistä.
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Lisätietoja saa sivustolta msb.se.
Väestönsuoja

Väestönsuojan tarkoituksena on suojata ihmisiä sodan aikana. Väestönsuojat Boråsissa
on hajautettu erilaisiin rakennuksiin. Kaikki väestönsuojat ja sellaisen kätkevät rakennukset on merkitty kyltillä. Erityisiä väestönsuojapaikkoja ei ole jaettu, vaan käytä
lähintä. Sivustolla msb.se. on kartta, joka osoittaa lähimmän väestönsuojan sijainnin.
Kriisinjohto-organisaatio

Kunnan keskitetty kriisinjohto koostuu kriisinjohtolautakunnasta, kriisinjohtoesikunnasta ja tukitoiminnoista. Keskitetyllä kriisinjohtoesikunnalla on koordinoiva rooli
yhteiskuntakriisissä hallintoalojen, yhtiöiden ja muiden tärkeiden toimijoiden kuten
poliisin ja pelastuspalvelun välillä. Keskitetyssä kriisinjohtotyössä käytetään neljää
eri valmiustasoa: perusvalmius (vihreä), häiriötila (keltainen), valmiustila (oranssi) ja
laajennettu valmiustila (punainen).
Hätäapu

Hätäapu tarkoittaa psykososiaalista hoitoa suurten onnettomuuksien ja katastrofen
yhteydessä. Boråsin kaupungilla on hätäapuryhmä ja paikallisia tukiryhmiä. Eri alojen
erikoisasiantuntijat voivat myös antaa tukea.

Mitä itse voi tehdä?
uotsin kriisivalmius perustuu kaikkien yhteisvastuulle maamme, oman ja läheisemme turvallisuudesta. Oma vastuu merkitsee valmiutta pystyä käsittelemään vaieaa tilannetta ja selviytymään mahdollisesti ilmaantuvista välittömistä tarpeista.
dellytyksemme ja tarpeemme ovat kuitenkin eroavia. Muista, että tärkein varanomme uhkatilanteessa on halumme auttaa toisiamme.
ähköttä, vedettä ja ruoatta selviytyminen jonkin aikaa ei ole helppoa. Useimmat
eistä pystyvät kuitenkin selviytymään siitä, jos varaudumme tilanteeseen. Jos seliydymme ensimmäisistä akuuteista vuorokausista, helpotamme eniten hädänalaisten
ilannetta. Silloin yhteiskunnan resursseja voidaan käyttää uhanalaisten ihmisten
uten esimerkiksi ikääntyneiden, sairaiden ja lasten auttamiseksi.
nnamme kotivalmiutta koskevia yleisiä vihjeitä. Sovella juuri sinulle ja läheisillesi
opivia vihjeitä. Alla olevan tarkistuslistan ja muita tärkeitä riskejä ja turvallisuutta
oskevia tietoja saa verkkosivulta dinsakerhet.se.
Kriisilaatikko

Vesi ja ruoka
Vesisäiliöt
Huoneenlämmössä säilyvää ruokaa
Retkikeitin ja polttoainetta
Ulkotiloissa voi käyttää grilliä

APUASI
TARVITAAN,
JA SE MERKITSEE
PALJON

Lämpö ja valo
Vaihtoehtoinen lämpölähde, esimerkiksi nestekaasu
Tulitikut, sytytin
Lämpimät vaatteet ja huovat
Tulitikut, sytytin
Lämpimiä vaatteita ja huopia

Tiedotus
Paristoilla, aurinkokennoilla tai vivulla toimiva radio
Paperille merkityt tärkeät puhelinnumerot
Lisäparistot/vara-akku muun muassa matkapuhelimelle

Muuta
Itselle tärkeät valmisteet sisältävä kotiapteekki
Hygieniavalmisteet
Käteisvarat
Bensiiniä auton tankissa

Hyvä säilyttää ruokavarastossa
Riisi

Pakastekuivattu ruoka

Keksit

Pasta

Pussikeitot

Säilykkeet (hedelmät, liha,
vihannekset)

Jauhot

Makeiset

Mehu/virvokkeet

Kauraryynit

Suklaa

Murukahvi

Pavut/Linssit

Sokeri

Tee

Ruokaöljy

Näkkileipä

Margariini

Korput

Kouluttaudu!

Jos itselläsi on oikeat tiedot, voit pelastaa muita ja olla valmiina vakavassa tilanteessa.
Liity valmius- ja turvayhdistykseen!

Henkilökohtaiset resurssit ovat tärkeä ominaisuus kriisitilanteissa. Onnettomuudessa,
tulipalossa, tulvassa tai veden saastuessa saatetaan tarvita ylimääräisiä henkilökohtaisia
voimavaroja. Oletko yksi heistä? Siinä tapauksessa voisit sopia vapaaehtoiseen resurssiryhmään (FRG). Boråsin vapaaehtoinen resurssiryhmä (FRG) koostuu henkilöistä,
joilla on jokaisella eri tausta ja tietopohja.
Lisätietoja Boråsin Vapaaehtoisesta resurssiryhmästä
saa osoitteesta boras.se/säkerhetochkris

Omia merkintöjä

VALTAKUNNALLISET YHTEYSNUMEROT
112
Kun jotakin vakavaa on sattunut, ja tarvitaan heti
ambulanssia, pelastuspalvelua tai poliisia.

113 13
Jos on tarvetta antaa tai saada vakavaa tapahtumaa, kuten
esimerkiksi suurta onnettomuutta tai terroritekoa koskevia
tietoja.

114 14
Poliisi muissa kuin hätätilanteissa.

1177
Sairaanhoitoneuvonta

dinsäkerhet.se
Yllä mainittu kooste antaa perusteellisia valmiutta
koskevia tietoja

krisinformation.se

BORÅSIN KAUPUNGIN YHTEYSTIEDOT
Toimistoajan ulkopuolella tapahtuvissa
häiriöissä käytettävät numerot:
Vesi ja viemäri: 020-97 13 00
Kaukolämpö, kaukojäähdytys ja biokaasu: 020-97 13 00
Sähkönjakelu, sähkökatkot: 033-13 07 15
Kadut, tiet ja katuvalaistus: 033-35 75 00
Sosiaalipäivystykseen saa yhteyden numeron 112 kautta

Puh. 033-35 70 00 (vaihde)
Verkkosivu boras.se/säkerhetochkris
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Tällä sivustolla ruotsalaiset viranomaiset antavat kriisejä
tai akuuttia kriisiä koskevia tietoja.

