Vertu viðbúinn til þriggja daga
Viðlaga sett

Vasaljós

Rykgrímur
Flauta – til að

Multi-tool

láta björgunarliða
vita af sér

Lukt

Sjúkrakassi

Lyf

Vatn – amk 4 lítrar

– skv lyfseðli

á mann í 3 daga

Eldspítur

Matur – amk til þriggja daga
- með langt geymsluþol
- barnamatur
- snakk
- dósaopnari
- eldunaráhöld/eldsneyti
- mataráhöld

Kerti
Snyrtivörrur – til

persónlegra nota (td.
dömubindi/túrtappar og
búnaður til klósettferða)

Seðla – Bankar og
hraðbankar gætu orðið
óstarfhæfir

Föt – hlý föt/regnföt/skór

Viðbótarhlutir
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blautþurrkur
Aukalyklar
Leikföng og spil
Mikilvægir pappírar í vatnsheldum
umbúðum
Gæludýramatur og aukavatn
Kort og áttaviti
Slökkvitæki
Neyðarblys
Farsími með hleðslutæki/sólarsellu

Útvarp – f. rafhlöður

eða sjálftrekkt

Verkfærasett – til minni viðgerða

Rafhlöður

Teppi / koddar, oþh.
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Viðlagakassi
Vatn, 4 lítrar á mann á dag í amk þrjá daga. Til drykkjar og þrifa.
Matur, amk þriggja daga birgðir af mat með löngum geymslutíma
Rafhlöðu eða trekkjanlegt útvarp, og auka rafhlöður
Vasaljós og auka rafhlöður
Lukt og aukarafhlöður
Sjúkrakassi
Flauta, til að gefa merki um hjálparbeiðni
Rykgrímur, til að sía burt ryk eða eitraðar loft og plast yfirbreiðsla og duct-tape til þéttingar
Blautþurrkur, salernispappír, ruslapoka og plastbindi til persónulegra nota
Dósaopnara, ef matar kit inniheldur dósamat
Kort af nágrenninu
Farsími með hleðslutæki, rafhlöðu eða sólarsellu
Neyðarteppi
Kerti
Eldspítur í vatnsheldum umbúðum
Prímus og pottasett ef það þarf að elda neyðarmatinn
Multi-tool
Vinnuvettlingar
Ath. sérþarfir fjölskyldumeðlima
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Annar búnaður
Þegar nauðsynlegasta búnaði hefur verið komið fyrir í viðlagakassanum að ofan gætir þú hugsanlega viljað
bæta við eftirfarandi hlutum:
Nauðsynleg lyf og auka gleraugu
Barnamatur og bleyjur
Gæludýramatur og auka vatn fyrir dýrið
Peningaseðlar og klink
Mikilvæga fjölskyldupappíra, afrit af skilríkjum, bankaupplýsingar og tryggingarskírteini, í vatnsheldum
umbúðum
Neyðarupplýsingar, s.s. fyrstuhjálparbók eða upplýsingar af netinu um vá og viðeigandi viðbrögð
Svefnpoka eða hlýtt teppi fyrir hverja persónu
Föt til skiptana, amk jakki/úlpa, síðerma bol, buxur og skó. Hlý föt fyrir íslenskar aðstæður og regnponcho. Hafa í huga að í vá getur það gerst að það sé engin hitun.
Slökkvitæki
Neyðarblys
Dömubindi/túrtappa og hreinlætisvörur til persónulegra nota
Ferðahandklæði
Mataráhöld, þurrkur
Blöð og blýantar/pennar
Bækur, spil, púsl og önnur afþreying fyrir börn
Aukalyklar
2 handtalstöðvar og aukarafhlöður
Kaðal
Áttavita
Hníf
Skæri
Fötu
Hlífðargleraugu
Lightsticks
Töng
Kúbein
Öxi
Bakpoka
Neyðartjald
Bleikiklór og dropateljari. Þynnt einn á móti níu af vatni til sótthreinsunar. Til að sótthreinsa vatn í neyð þá
notað einn á móti sextán af vatni.
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Heimilisáætlun
byggð á leiðbeiningum Almannavarnardeildar Ríkislögreglustjóra

Náttúruhamfarir verða yfirleitt án nokkurrar viðvörunar. Til að bregðast sem best við þeim
skaða sem náttúruhamfarir geta orsakað þurfa allir fyrirfram að undirbúa viðbrögð sín vegna
þeirra. Í hamförum hefur reynslan sýnt að eitt það fyrsta sem fólk hefur áhyggjur af er öryggi
þeirra nánustu. Því er mikilvægt að á hverju heimili sé til heimilisáætlun.
Heimilisáætlun felst í fjórum megin skrefum:
1.
2.
3.
4.

Hættumat. Skoðað hvað gæti gerst.
Forvarnir. Gert ráðstafanir til að minnka líkur á slysum og tjóni í kjölfar hættuástands.
Viðbragðsáætlun. Farið yfir hvernig heimilisfólk ætlar að bregðast við.
Æfingar-upprifjun-endurskoðun. Æft þau viðbrögð sem viðbragðsáætlun felur í sér.
•
•
•

Hafið alla á heimilinu með í gerð heimilisáætlunarinnar
Munið eftir að hafa börnin með, öryggis þeirra vegna
Munið eftir ömmu, afa og allri stórfjölskyldunni

1. Hættumat
Það sem felst í því að gera hættumat er að kynna sér hvaða náttúruhamfarir geta orðið á því
svæði sem búið er á. Er heimilið sé á svæði þar sem:
•
•
•
•
•
•

Eldgos getur orðið?
Jarðskjálfti getur orðið?
Snjóflóð getur orðið?
Fárviðri getur orðið?
Aurskriður geta orðið?
Eldingar geta orðið? og svo framvegis

2. Forvarnir.
Það sem felst í því að sinna forvörnum er að gera ráðstafanir til að minnka líkur á slysum á fólki
eða tjóni á húseignum og innbúi við náttúruhamfarir. Til dæmis, ef búsetan er á jarðskjálftasvæði
þá þarf að huga að forvörnum fyrir jarðskjálfta.
•
•

•
•
•
•
•
•

Koma sér upp nauðsynlegum öryggisbúnað
Læra á öryggisbúnað heimilisins. Öryggisbúnaður heimilisins á að samanstanda af:
o Slökkvitæki
o Reykskynjarar
Brunastigi/kaðall til undankomu úr efri hæðum húsa
Verfæri s.s. hamar, sög, töng, rörtöng, skrúfjárn, skófla, öxi og kúbein
Setja saman viðlagakassa.
Yfirfara tryggingamál heimilisins
Rifja upp eða taka námskeið í skyndihjálp. Nám í skyndihjálp getur bjargað mannslífum.
Ákveða tengilið (t.d. vin eða ættingja) utan þess svæðis sem búið er á, sem gefnar eru
upplýsingar um afdrif heimilisfólks ef það verður viðskila við hættuástand. Slíkt
fyrirkomulag bæði léttir á heimilisfólkinu, vinnu við að láta vita af sér og léttir einnig á
símaálaginu inni á hættusvæðinu.
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•

Skrá hjá sér nauðsynleg símanúmer:
o Símanúmer allra dvalarstaða heimilisfólks s.s. í leikskóla, vinnustað,
skóla o.s.frv.
o Símanúmer tengiliðs.
o Nánustu ættingja.
o Nauðsynlegir þjónustuaðilar.

2. Forvarnir - Rýmingaráætlun.
•
•
•
•

Skoða útgönguleiðir hússins og gera rýmingaráætlun.
Kynna sér upplýsingar um rýmingu.
Ákveða söfnunarstað utan heimilis ef til skyndirýmingar kemur t.d. eldsvoða eða
jarðskjálfta o.þ.h. þar sem allir safnast saman svo hægt sé að tryggja að allir séu hólpnir.
Kynna sér hvar næsta fjöldahjálparstöð er.

3. Viðbragðsáætlun.
•
•
•
•

Það sem felst í því að gera viðbragðsáætlun er að ákveða hvernig heimilisfólk ætlar að
bregðast við hættuástandi.
Ákveða hvernig á að nálgast börnin séu þau í leikskóla, skóla o.þ.h.
Kynna sér viðbrögð við vá í samhengi við hugsanlegar hættur
Bið getur orðið að hjálp berist og einnig getur fólk þurft aðstoð við að kalla á hjálp. Því
er mikilvægt að allir kanni aðstæður nágranna sinna í kjölfar áfalla því mest getur munað
um hjálpina sem er næst þegar áfallið dynur yfir.

4. Æfingar-upprifjun-endurskoðun.
•
•
•

•
•

Nauðsynlegt er að æfa og rifja upp viðbrögð við vá til að gera þau eins eðlileg og
fumlaus og hægt er
Æfið viðbrögð við hugsanlegri vá og rýmingu húsnæðis einu sinni á ári
Rifjið upp heimilisáætlun.
o Til dæmis, hver og hvernig á að nálgast börnin ef þau eru ekki hjá
foreldrum/forráðamönnum við hættuástand
Kannið ástand á öryggisbúnaði og viðlagakassa að minnsta kosti einu sinni á ári
Yfirfarið lista og mikilvæg símanúmer að minnsta kosti einu sinni á ári.

Þegar gerð heimilisáætlunar er lokið þá hefur heimilisfólkið farið í gegnum þessi fjögur
skref:
1.
2.
3.
4.

Hættumat. Skoðað hvað gæti gerst.
Forvarnir. Gert ráðstafanir til að minnka líkur á slysum og tjóni í kjölfar hættuástands.
Viðbragðsáætlun. Farið yfir hvernig heimilisfólk ætlar að bregðast við.
Æfingar-upprifjun-endurskoðun. Æft þau viðbrögð sem viðbragðsáætlun felur í sér.
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