Käy läpi kodin turvallisuuden tarkistuslista

ONKO KOTONASI KAIKKI KUNNOSSA?
Tärkeät numerot

Hätänumero on 112 ja se on käytössä kaikkialla EU:ssa. Hätänumeroon soitetaan kiireellisissä
hätätilanteissa, kun henki, terveys tai omaisuus on uhattuna.
Ovatko terveyskeskuksen ja päivystyksen yhteystiedot tallessa?
Oletko tallentanut puhelimeesi myrkytystietokeskuksen numeron 09 471 977?
Jos liikut merellä, laita muistiin myös meripelastuksen hälytysnumero 0294 1000.

Ensiapu

Löytyykö kotoasi ensiapulaukku?
Osaatko antaa ensiapua?
Voit tarkistaa ajantasaiset elvytysohjeet esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin verkkosivuilta:
www.spr.fi

Yleiset

Onko kotisi valaistus riittävä?
Ovatko kulkureitit vapaat?
Onko mattojen alla liukueste?
Ovatko huonekalut asennettu oikein ja turvallisesti (esim. kirjahyllyt kiinnitetty seinään)?
Onko portaissa kaide/kaiteet?

Palo- ja sähköturvallisuus

Onko kotonasi riittävä määrä palovaroittimia (1 kpl/60 m2)?
Onko asunnon jokaisessa kerroksessa vähintään yksi toimiva palovaroitin?
Tarkistatko palovaroittimien toimintakunnon joka kuukausi?
Löytyykö kotoasi sammutusvälineitä, kuten sammutuspeite?
Ovatko pistorasiat ja sähköjohdot ehjiä?
Käytätkö ja huollatko sähkölaitteita käyttöohjeen mukaisesti?
Vältätkö kuivattamasta pyykkejä saunan kiukaan tai muun lämmittimen lähellä?
Onko kiuas suojattu tukevalla kaiteella?
Vältätkö tupakointia sisällä/sängyssä?
Oletko miettinyt, miten pystyt poistumaan kotoa turvallisesti tulipalon sattuessa?
Pidätkö poistumisreitit vapaina esimerkiksi tavaroista?
Jos kodissasi on tulisija, suljethan pellit vasta, kun hiillos on kokonaan sammunut?

Keittiö

Ovatko veitset lasten ulottumattomissa?
Sammutatko sähkölaitteet aina heti käytön jälkeen?
Tiedätkö, miten sammutat rasvapalon oikeaoppisesti tukahduttamalla?
Onko lieden lähellä saatavilla sammutuspeite?

Kyllä

Ei

Kyllä

Kotityöt

Ei

Ovatko päivittäin tarvittavat käyttöesineet helposti saatavilla ilman keittiöjakkaraa?
Säilytätkö kodin pesuaineet ja kemikaalit alkuperäispakkauksissa ja lasten ulottumattomissa?
Ovatko kemikaalien varoitusmerkinnät ja käyttöohjeet sinulle tuttuja?
Löydät tietoa kemikaaleista Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin sivuilta: www.tukes.fi
Ovatko kodin työkalut kunnossa ja turvallisia käyttää?
Onko kotonasi tukevat (käsinojalliset) taloustikkaat?

Piha

Onko ulkovalaistus riittävä?
Hiekoitetaanko piha ja mahdolliset portaat tarvittaessa huolellisesti?
Onko talvikengissäsi liukuesteet?
Käytätkö ulkona vain ulos tarkoitettuja sähkölaitteita ja -johtoja?
Käytäthän turvavaljaita, jos nouset katolle tekemään huoltotöitä?

Liikkuminen

Käytätkö aina heijastinta, kun liikut pimeällä?
Käytätkö aina turvavyötä autossa?
Ovatko autosi renkaat hyväkuntoiset?
Pidätkö huolta, ettet aja koskaan alkoholin vaikutuksen alaisena?
Ovatko polkupyöräsi jarrut, heijastimet ja valaisin kunnossa?
Käytätkö pyöräillessä kypärää?
Käytätkö veneillessä pelastusliivejä?

Muut

Säilytätkö lääkkeitä lasten ulottumattomissa?
Käytätkö sinulle määrättyjä lääkkeitä ohjeen mukaisesti?
Palautatko vanhentuneet lääkkeet apteekkiin hävitettäväksi?
Jos kotonasi on aseita, säilytätkö niitä säännösten mukaisesti lukitussa kaapissa?

Isovanhemmat

Oletko tarkistanut edellä mainitut asiat omien tai puolisosi vanhempien kotona?

Montako ei-vastausta sait? Kiinnittämällä huomiota kohtiin, joihin
vastasit kieltävästi, voit kohentaa kotisi ja läheistesi turvallisuutta.
Pienillä asioilla voi olla iso vaikutus.

www.112paiva.fi

www.facebook.com/112paiva

#112päivä

@112päivä

