NUmEROT

AUTTAVIA TAHOjA

Hätänumero

112

Vaihde

(03) 311 511

Vartiointi

040 545 2571
020 515 9100

TTy:n turvallisuusorganisaatio
www.tut.ﬁ/tutka
Työterveyshuolto
• Kampus (03) 3115 3712
• Hervanta (03) 3578 400

Talojen infot (arkisin 08 – 16)
• Konetalo
040 751 0189 / 040 526 5271
• Festia
040 526 5273 / 040 849 0319
• Päätalo
040 849 0462 / 040 849 0317
• Rakennustalo 040 849 0315 / 040 849 0318
• Sähkötalo
040 849 0477 / 040 526 5274
• Tietotalo
040 849 0312 / 040 751 0189
yhteinen (arkisin 16 - 19)

040 545 2571

kiinteistönhuolto
arkisin 07 - 16 (03) 3115 2112
muina aikoina 020 015 500
myrkytyskeskus

(09) 471 977

yTHS

046 710 1004

TTyy
www.tut.ﬁ/ttyy
• Häirintäyhdyshenkilöt
NyyTI

www.nyyti.ﬁ

UHkAAVAN HENkILÖN
kOHTAAmINEN
• Pidä olemuksesi ja esiintymisesi rauhoittavana
ja kätesi näkyvillä mielellään kämmenpuolet
ylöspäin.
• Älä tuijota tai pälyile. Pidä riittävä etäisyys.
• Puhu selkeästi, rauhallisesti ja lyhyesti,
myötäile.
• Älä esitä henkilökohtaisia vaatimuksia tai
kieltoja.
• Pyri saamaan uhkaava henkilö istumaan.
• Seiso mieluummin hiukan sivussa, kulje
hieman perässä.
• Pidä huoli siitä, että takanasi on tilaa ja
pakotie.
• Älä käännä selkääsi.
• Älä tee äkkinäisiä liikkeitä. Kerro etukäteen,
jos aiot liikkua.
• Mikäli mahdollista, ota mukaan työtoveri tai
joku muu luotettu henkilö. Jätä ovi auki.
• Ota uhkaukset aina todesta!

HäTäILmOITUS 112
mitä on tapahtunut?
missä?
Älä katkaise puhelua ilman lupaa!

Ilmoita vaihteeseen (03) 311 511

TULIPALON SATTUESSA
Suojaudu
• Varo hengittämästä savua.
• Ohjaa ihmiset lähintä poistumistietä ulos.
• Älä käytä hissiä tulipalon sattuessa.
• Mene kokoontumispaikkaan.
Hälytä palokunta
• hälytyspainikkeesta
• numerosta 112
• Ilmoita
- kuka olet
- osoite ja rakennus
- mikä palaa
- onko ihmisiä vaarassa
• Älä katkaise puhelua ilman lupaa!

Sammuta
• Aloita sammutus lähimmillä
alkusammuttimilla
• Ei vettä sähköjännitteisiin kohteisiin eikä
nestepaloihin
• Aloita liekkien edestä, jatka taakse, levitä aine
alhaalta ylös ja edestakaisella liikkeellä
liekkien juureen
• Lopeta ruiskutus liekkien kadotessa
Rajoita paloa
• Sulje ovet
• Sulje ikkunat ja ilmastointi
• Pysäytä työprosessit
• Suojaa arat ja tärkeät koneet ja laitteet

ONNETTOMUUS

VARKAUS TAI RYÖSTÖ

• Selvitä mitä on tapahtunut

• Anna ensiapua taitojesi mukaan

• Pysy rauhallisena, älä vastusta ryöstäjää
• Hidasta toimintaa niin, että muutkin voivat
tarkkailla ryöstäjän toimintaa.
• Älä ärsytä ryöstäjää, älä leiki sankaria
• Älä hälytä apua uhattuna.
• Paina mieleesi tuntomerkit ja ääni.
• Pakotapa ja mahdolliset apurit

• Tarkkaile ja rauhoita loukkaantunutta
odottaessanne ammattiapua

Hälytä apua vasta kun
se voi tapahtua vaaratta

• Välitä tapahtumatiedot ammattiauttajille

Jälkitoimet
• Lukitse ovet.
• Huolehdi mahdollisista loukkaantuneista.
• Varmista mahdolliset todistajat.
• Suojaa jäljet ja esineet.
• Laita tuntomerkit paperille.

• Tee hätäilmoitus numeroon 112
• Estä lisäonnettomuudet

Opasta palokunta paikalle

HÄTÄILMOITUS 112, Mitä on tapahtunut? Missä?

