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Turvallisuusohjeita tuntiopettajalle
Kurssin alkaessa kaikki tilat
1.
2.
3.
4.

Kerro kurssilaisille missä sijaitsevat opetustilan poistumistiet.
Kerro kurssilaisille missä sijaitsevat tilan alkusammutuskalusto (käsisammutin).
Kerro kurssilaisille missä sijaitsee ensiaputarvikkeet, jos tilassa on.
Kerro kurssilaisille mikä on opetustilan käyntiosoite.

Kurssin alkaessa Keltainen talo ja Parkanon opintotalo
5. Parkanon opintotalo ilmastoinnin hätäkatkaisin sijaitsee keittiötilojen sisääntulon aulassa
6. Keltainen talo ilmastoinnin hätäkatkaisin sijaitsee….

Ilmoita vioista tai häiriöistä
1. Parkanon opintotalo: Kiinteistöhuolto Koskenmäki 0400 7360 335
2. Keltainen talo ja Tannerinkatu vikapäivystys044 578 1923
Kuntien omistamat tilat
3. Honkajoki kiinteistönhoitajaTapio Rauhala 050 577 5285
4. Pomarkku Isännöitsijä/työjohtaja Miika Pennanen 040 540 8246
5. Karvia talonmies Olli Liikala 044 772 7502
6. Kihniö Tekninen johtaja Satu Alajärvi Puh. (03) 444 1239, 044 7541 239
7. Muissa tiloissa selvitä talonmiehen, kiinteistöhuollon tai kiinteistöstä vastaavan henkilön yhteystiedot.
Tiedot saat toimistolta.

Ensiapukoulutus
Opisto järjestää vuosittain ensiapukursseja EA1 ja hätäensiapu. Kurssi ovat maksuttomia opiston opettajille. Seuraa
siis kurssitarjontaa.
ELVYTYSOHJEET
Onki ihminen herätettävissä?

Paineluelvytys
painele 30 kertaa

Puhalluselvytys
Puhalla 2 kertaa

Hälytä lisäapua

EI

soita 112

EI

Avaa hengitystiet
Onko hengitys normaali

Jatka PPE:tä 30 painalluksen ja
2 puhalluksen sarjoina kunnes
Elvytettävä alkaa hengittää
Saata ammattiapua
Olet liian väsynyt elvyttämään

KYLLÄ

Käännä
kylkiasentoon ja
tarkkailu
hengitystä.
Odota
ammattihenkilöä
.

10.5.2017

Toiminta tulipalossa
Palavasta huoneesta on itse pystyttävä poistumaan nopeasti - viimeistään
2-3 minuutin kuluttua palon havaitsemisesta
Poistu ulos
Sulje ovet perässäsi poistuessasi asunnosta
Auta muitakin poistumaan
Voit yrittää sammuttaa tulenalun sammutuspeitteellä tai
käsisammuttimella, mikäli mahdollista - älä kuitenkaan vaaranna omaa tai
muiden ihmisten turvallisuutta
Tarvittaessa konttaa tai ryömi, lattianrajassa savua ja lämpöä on vähiten
Soita 112 turvallisesta paikasta
Opasta palokunta paikalle
Poistuessasi käytä rappuja, hissiin voit jäädä loukkuun

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112
Soita hätäpuhelu itse, jos voit.
Kerro, mitä on tapahtunut.
Kerro tarkka osoite ja kunta.
Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.
Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.
Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan.
Opasta auttajat paikalle.
Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu.

