
Du tryggar din dag

112

30  
tryck mitt på 
bröstkorgen

2  
inblåsningar

HEMMA
 ● Kontrollera elapparater-
nas skick regelbundet.

 ● Skaffa en brandvarnare 
och kontrollera dess 
funktion månadsvis. 

 ● Undvik halkningar och 
snubblingar genom att 
hålla ordning hemma. 

 ● Hantera eld omsorgsfullt.

 ● Använd bastun bara för 
att bada bastu.

 ● Förvara läkemedel, giftiga 
ämnen och växter samt 
knivar utom räckhåll för 
barn.

 ● Kom ihåg att ha ett nöd-
förråd för en utdragen 
störningssituation. Läs 
mer: www.72tuntia.fi/sv

 ● Lär dig att ge första 
hjälpen.

 ● Skydda ditt hem och din 
stuga mot inbrott. 

I ESBO
 ● Ta hänsyn till andra i 
trafiken och förutse 
situationer.

 ● Undvik användning av 
smarta apparater när du 
rör dig i trafiken.

 ● Se till att ditt fordon är i 
skick. 

 ● Skydda dig själv och 
passagerarna, använd 
alltid säkerhetsbälte och 
en bilbarnstol. 

 ● Använd reflex.

 ● Följ myndigheternas 
kommunikation och iaktta 
anvisningarna särskilt i 
störningssituationer.

 ● Ta hand om dina närstå-
ende: beakta din närmiljö 
och hjälp vid behov. 
Lämna ingen ensam.

PÅ WEBBEN
 ● Tänk på vad du klickar på.

 ● Använd starka lösenord 
och avslöja dem inte för 
andra.

 ● Kom ihåg säkerhetskopior.

 ● Håll din programvara och 
ditt operativsystem upp-
daterade.

 ● Fundera på vilka uppgifter 
och material du delar på 
webben.

 ● Se till att apparater som 
är uppkopplade till hem-
mets internet är säkra.

 ● Diskutera hemma regler-
na för användning av 
webben.

 ● Underrätta myndigheterna 
om du upptäcker miss-
bruk på webben.

 ● Bete dig smart också på 
webben.

 ● ”Om något på webben ser 
för bra ut för att vara sant, 
så är det knappast sant.”  
– Jarno Limnéll

Nyttiga länkar:
 ● Västra Nylands räddnings-
verk pelastustoimi.fi/ 
sv/vastra-nyland

 ● Polisen www.poliisi.fi/sv

 ● Hemmets säkerhetsguide  
(på finska)  
www.kodinturvaopas.fi

 ● Finlands Röda Kors  
www.rodakorset.fi/ 
lar-dig-forsta-hjalpen 

 ● Trafikskyddet (på finska) 
www.liikenneturva.fi/
liikenteessa
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