
Інформація про безпеку

Номер екстреної допомоги 112
У Фінляндії номер екстреної допомоги 
- 112. Зателефонувавши по номеру 112 
можна отримати допомогу у невідкладних 
надзвичайних ситуаціях, коли під загрозою 
стоїть здоров’я чи життя. За цим же номером 
можна викликати швидку допомогу, пожежну 
машину або поліцію до місця надзвичайної 
ситуації. Центр екстреної допомоги оцінює, 
яка саме допомога потрібна в надзвичайній 
ситуації. Також у центрі екстреної допомоги 
є можливість скористатися перекладачем, але 
може знадобитися деякий час, перш ніж 
зможуть знайти перекладача і з’єднати. 
Зачекайте на лінії, не відключайтесь. У 
Фінляндії службова особа допомагає всім 
людям, незалежно від віку, статі, 
національності чи віросповідання. 

Ви можете завантажити на свій мобільний 
телефон безкоштовний додаток 112 Suo-
mi (операційні мови фінська, шведська або 
англійська). Коли телефонуєте за номером 
екстреної допомоги через додаток 112 Suomi, 
центр екстреної допомоги зможе визначити 
Ваше місцезнаходження, тобто де Ви 
перебуваєте під час дзвінка, і допомога знайде 
шлях до Вас швидше. Наприклад, якщо Ви 
гуляєте лісом і заблукаєте, допомога буде 
надана швидше через надання додатком 
координат Вашого місцязнаходження. 
Більше інформації знайдете на сторінці 
112.fi/112-suomi. 

Пожежна сигналізація
Відповідно до Закону про порятунок, кожна 
квартира повинна мати пожежну сигналізацію. 
Пожежна сигналізація попереджає про початок 
пожежі гучним звуковим сигналом, щоб люди 
встигли покинути квартиру до того, як вогонь 
пошириться. Щоб уникнути непотрібних тривог, 
пожежну сигналізацію не можна розміщувати 
поблизу пічки, плити, духовки, тостера, сауни, 
ванної кімнати або каміна. Відповідальність за 
працездатність пожежної сигналізації несуть 
власник та мешканець квартири.

Запобігання пожежам
• Палити свічку тільки на негорючій поверхні.  
  Не залишайте місце, де горить свічка.
• Переконайтеся, що на плиті або поблизу неї  
  немає легкозаймистих матеріалів. 
• Не залишайте включену духовку або плиту  
  без нагляду.
• Вимкніть електрообладнання після  
  використання.
• Щоб зменшити ризик пожежі або  
  пошкодження водою, не залишайте включену 
  пральну машину чи посудомийну машину без  
  нагляду.
• Після заряджання мобільного телефону  
  вийміть кабель зарядного пристрою з розетки.
• Не використовуйте несправний або зламаний  
  електроприлад.
• Зберігайте сірники та запальнички в  
  недоступному для дітей місці.
• Не сушіть білизну в сауні та не тримайте речі  
  біля обігрівача сауни.
• Дозволено палити тільки на вулиці.
• Переконайтеся, що в квартирі є справна  
  пожежна сигналізація та протипожежна ковдра.



Дії у вогні
• Якщо можете, то погасіть пожежу самостійно, 
  не загрожуючи власній безпеці. 
• Попередьте інших, щоб усі знали, що  
  пожежа почалася, і могли вчасно покинути  
  приміщення. 
• Залиште палаючу будівлю. Закрийте за собою  
  двері та вікна, щоб обмежити поширення 
  вогню. Не залишайте задимлений простір.
• Зателефонуйте за номером екстреної  
  допомоги 112 із безпечного місця. 
• Направляйте помічників рятувальників  
  у потрібне місце.

Евакуаційні маршрути

Повинна бути можливість залишити кожну 
квартиру двома різними маршрутами. 
На додаток до дверей, які зазвичай 
використовуються, балкони або вікна можуть 
бути використані в якості запасних маршрутів. 
Всі евакуаційні маршрути повинні бути 
відкритими без ключів. Не зберігайте речі 
перед евакуаційними маршрутами, щоб можна 
було швидко покинути приміщення в екстреній 
ситуації. 

Сигнал тривоги для населення
У Фінляндії службова особа попереджає 
населення про небезпеку за подомогою 
сигналу тривоги та оповіщання про небезпеку. 
Функціональність системи оповіщення 
населення перевіряється в перший понеділок 
кожного місяця о 12:00, відтворюючи тестовий 
сигнал, тобто безперервний постійний звуковий 
сигнал тривалістю 7 секунд.

У реальній ситуації сигнал небезпеки - це 
хвилинний висхідний звуковий сигнал  
(7 секунд) і низхідний звуковий сигнал  
(7 секунд) або звукове попередження. Сигнал, 
що небезпека минула – це однохвилинний 
постійний звуковий сигнал. Це вказує на те, що 
загроза або небезпека минули.

Якщо ви чуєте сигнал загальної небезпеки
• У приміщенні закрийте двері, вікна,  
  вентиляційні отвори та припиніть вентиляцію. 
  Слідкуйте за офіційними оголошеннями.
• Якщо знаходитесь на вулиці, йдіть в  
  приміщенні для укриття.

Загальний сигнал небезпеки завжди 
супроводжується заявою про небезпеку, 
яка оголошується на всіх радіоканалах і, 
при необхідності, також відображається на 
телебаченні як біжучий рядок (текст) у верхній 
частині екрана. Повідомлення про небезпеку 
також відсилається до додатку 112 Suomi. 

Рятувальні служби Фінляндії
У Фінляндії рятувальні завдання виконують 
22 регіональні рятувальні служби. Рятувальні 
служби співпрацюють з іншими органами 
влади, громадами та жителями, щоб запобігти 
нещасним випадкам та підтримати безпеку.  
Мета полягає в тому, щоб окремі особи, 
власники будівель та підприємства запобігали 
нещасним випадкам і були готові обмежити 
шкоду, заподіяну нещасними випадками і 
аваріями. Безпека здійснюється разом. Більше 
інформації знайдете на сторінці  
www.pelastustoimi.fi.

Первинне пожежогасіння
Засоби первинного пожежогасіння включають, 
наприклад, протипожежну ковдру та ручний 
вогнегасник. З їх допомогою можна загасити 
вогонь на початковій стадії. Протипожежну 
ковдру потрібно дістати з упаковки і покласти 
поверх речі, яка опинилася в огні. Наприклад, 
якщо тостер загорівся, щільно покладіть 
протипожежну ковдру на тостер, щоб потушити 
вогонь, а також відключіть тостер від мережі. 
З ручного вогнегасника знімається запобіжна 
шпилька на рукоятці, його шланг направляється 
впритул до вогню і натисканням на вогнегасник 
розпилюють вогнегасну речовину у вогонь. 
Дізнайтеся, де знаходяться засоби первинного 
пожежогасіння. Ознайомтесь з їх інструкцією по 
застосуванню. 


