Kontaktuppgifter
Frågor?
Har du frågor eller funderingar kring Frivillig insatsperson? Tveka inte
att höra av dig till oss på Räddningstjänsten Väst:
Jens Christiansson, stabschef
Telefon: 010-219 30 17
E-post: jens.christiansson@rvast.se
Mattias Norling, kvalitetsutvecklare
Telefon: 010-219 30 18
E-post: mattias.norling@rvast.se

Utbildning
Låter detta intressant, vill du vara med och bidra till ett tryggare
Dagsås? Anmäl dig till utbildningen den 22 april, klockan
09:00-15:00, på räddningsstationen i Varberg. Vi bjuder på fika och
lunch. Sista anmälningsdag är den 7 april.
Av praktiska skäl kommer gruppen av frivilliga insatspersoner att bestå
av maximalt 30 personer, så det är först till kvarn som gäller.

Anmälan
För anmälan till utbildningen skicka e-post till Hanna Danielsson,
informatör, e-post: rvast@rvast.se
Uppge namn, bostadsadress, mobiltelefonnummer och e-post vid din
anmälan. Glöm inte att ange eventuella matallergier.
Observera att e-postadress och mobiltelefon är en förutsättning för att
kunna medverka som Frivillig insatsperson.

en!
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Vill du hjälpa oss och bidra
till ett tryggare Dagsås?

Ökad trygghet i Dagsås
Vill du vara med och bidra till en ökad trygghet i Dagsås och samtidigt
lära dig mer om hur du kan förebygga oönskade händelser? Du förbinder
dig inte till något, det finns inga skyldigheter - däremot finns det många
möjligheter att göra skillnad genom att hjälpa dina medmänniskor!
Räddningstjänsten Väst kommer i samverkan med Dagsås byalag att
starta ett projekt, Frivillig insatsperson, för att öka tryggheten på orten.
Detta innebär att du som boende i Dagsås ska vara beredd på att det
intitialt kan komma hjälp från allmänheten när du larmar 112.
Räddningstjänsten Väst har jour- och beredskapsstyrkor på tio orter i
Varbergs och Falkenbergs kommuner. På landsbygden utanför dessa orter
tar det därför längre tid innan hjälpen når fram vid en olycka. Räddningstjänsten Väst har därför som mål att minska tiden från det att en oönskad
händelse inträffar tills att den drabbade får hjälp. Den första direkta
hjälpen behöver inte komma från samhällets organiserade hjälpresurser
utan det viktiga är att det är någon som gör något snabbt, exempelvis en
privatperson - det kan vara du.
För att öka tryggheten även på andra orter stödjer därför Räddningstjänsten Väst människor på landsbygden med att ha en egen förstärkt förmåga
för en första insats vid en oönskad händelse. Vi kallar detta för Frivillig
insatsperson.

Frivillig insatsperson
För att uppnå största nytta så väljs de byar eller orter ut där det tar längst
tid för räddningsstyrkorna att komma fram, samtidigt som det måste finnas ett rimligt urval av människor att delta. Dagsås är en av dessa orter.
Här i Dagsås kommer det finns ett antal frivilliga personer, som får utbildning av räddningstjänsten för att känna sig bättre rustade att fungera som
Frivillig insatsperson när en olycka inträffar på orten. Utbildningen består
av fyra block som är uppdelade i en teorietisk och en praktisk del. Den
praktiska delen innehåller brand, sjukvård och trafikolycka samt drunkning.
De frivilliga insatspersonerna får information via SMS då en olycka inträffar i deras närhet. Informationen innehåller en beskrivning om vad som
har hänt och var det har inträffat.

Personerna kan då välja att ta sig till olycksplatsen och fungerar som frivilliga insatspersoner, i väntan på att räddningstjänsten och/eller ambulansen anländer.
Vi hoppas att du är en av dessa personer!

Frivillighet med möjligheter
Att delta som Frivillig insatsperson är givetvis helt frivilligt och ska bara
jämföras med vilken privatperson som helst som hjälper till vid en olycka.
Du har därför inga skyldigheter, inte heller några rättigheter men många
möjligheter!
• Inga skyldigheter - att delta är helt frivilligt. Det finns inga förväntningar att göra något utöver vad man som privatperson ska/kan göra.
• Inga rättigheter - det finns inga rättigheter att göra något som inte en
privatperson får göra, alltså inte bryta mot trafikregler, inte förstöra annans egendom med mera.
• Många möjligheter - du ökar tryggheten och skyddet mot oönskade händelse där du bor. Du har väldigt stora möjligheter att göra skillnad genom
att hjälpa dina medmänniskor som befinner sig i en akut kris eller olycka.

Intresserad?
Vi hoppas att du
kan tänka dig
att vara en av
dessa personer.
För att kunna
delta måste du
vara myndig och
bo i Dagsås eller
i dess direkta
närhet (innanför
cirkeln på kartan intill).

Dagsås

