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l|M IIET BRINNER
nfloun - vARNA - rABMA - smcr
Alla brander dr smd i borjan. Det dr darfOr viktigt att veta hur man ska
agera om det borjar brinna. Grundregeln ar; BAI|IIA - UARNA - 1ARMA - SIACK.

Brand i kldder
Se ti l l  att snabbt fd ner
personen p6 golvet. Om man
st6r upp el ler  spr inger runt
sprider sig branden snabbare,
dessutom 6kar risken for
brdnnskador i  andningsvdgarna.
Slack elden genom att  s ldnga
en f l l t  e l ler  l iknande over
personen. Tata ti l l  mot kroppen
fr6n huvudet och ner6t sA att
branden kvdvs.

Brand i kastrull
Flytta kastrullen fr&n plattan
och kvdv branden med ett lock.
Anvdnd aldrig vatten om brand
uppst6r i margarin, olja eller
annat fett. d6 "exoloderar" det
brinnande fettet.

Brand i TU
Dra ut kontakten, sldrck med
handbrandsldckare el ler oenom
att hal la p6l vatten.

Annan brand
Ar branden liten, fdrsok att
sldcka men ta inga onodiga
risker. Finns handbrandsldckare
ti l l  hands; ryck ut sprinten,
narma dig branden i l5g stdil lning
och spruta mot det som brinner,
inte mot lSgorna.

Ndr du inte kan sldcka sidlv
Har du inte mojl ighet att sldcka

branden p& ett sdkert sdtt dr
det viktigaste att du snabbt tar
dig ut. Stang dorren ti l l  rummet
ddr det brinner och stdng ocks6
ldgenhetsd6rren, sA att inte
roken sprids. Larma 112 och
varna grannarna.

Brand pi annan plats i flerhostads-
huset
Stanna kvar i ldgenheten. En
ldgenhetsd6rr st6r normalt emot
en brand i cirka 30 minuter.
V6ta handdukar hjalper ti l l  att
tdta dorr och brevinkast. GA
aldrig ut i ett rokigt trapphus
och anvdnd aldrig hissen vid
brand. Larma 112 och oAkalla
uppmdrksamhet genom fdnstret
el ler  balkongen.

Behiivs mer hjdlp - larma ll2
Nar du ringer 112 hamnar
du hos en larmoperator pA
SOS-centralen. F6r att f6 den
snabbaste och bdsta hjalpen -
svara pd operatorens frdgor om
vad som har intrdffat, var det
har hdnt, vilket telefonnummer
du ringer ifr6n och sd vidare.
Hjalpen blir inte forsenad
for att du svarar pA m6nga
fr6gor. Samtidigt som du
pratar med operatoren larmas
raddningstjdnsten. MOt upp nar
hjalpen kommer, for att visa
vdgen och spara tid.




