Tipspromenad, frågor och svar
Fråga 1 - Om det börjar att brinna, i vilken följd bör man då agera?
1. Rädda, varna, larma, släck.
X. Varna, rädda, larma, släck.
2. Varna, larma, rädda, släck.
Fråga 2 - Vilken är den vanligaste brandorsaken i hemmet?
1. Elbränder till exempel tvättmaskin och värmedynor.
X. Mat som glömts på spisen.
2. Levande ljus.
Fråga 3 - Vilken typ av brandsläckare rekommenderas i hemmet?
1. Skumsläckare.
X. Kolsyresläckare.
2. Pulversläckare.
Fråga 4 - Hur släcker du en brand i en kastrull (fett/olja)?
1. Häller på rikligt med vatten.
X. Lägger på ett lock eller liknade.
2. Försöker blåsa ut elden.
Fråga 5 - Hur bör du agera om det brinner i grannens lägenhet?
1. Stanna i lägenheten, stänga dörrar och fönster.
X. Ta ett djupt andetag och springa ner i trapphuset.
2. Öppna dörren så att räddningstjänsten lätt kan leda dig ut.
Fråga 6 - Hur agerar du om du eller er vän fått en brännskada?
1. Kyler rikligt med svalt vatten (10 minuter).
X. Smörjer in det skadade området med After sun.
2. Masserar försiktigt det skadade området tills smärtan lagt sig.

Fråga 7 - Hur bör du placera din brandvarnare?
1. På golvet utanför sovrummet.
X. I taket och helst mitt i rummet, men minst 50 cm från vägg.
2. På köksdörren i brösthöjd.
Fråga 8 - Vilken är den vanligaste dödsorsaken vid brand i hemmet?
1. Den giftiga röken.
X. Den höga temperaturen.
2. Eldslågorna.
Fråga 9 - Vilket är följande alternativ stämmer?
1. Det gör inget om man busringer till 112, då de har så lite att göra.
X. Om man busringer kanske någon som är i knipa inte får någon hjälp.
2. Det kostar 19.50 kr per minut att ringa 112.
Fråga 10 - Vad bör man göra om rummet man befinner sig i är rökfyllt?
1. Krypa ut ur rummet under röken.
X. Ta skydd under sängen eller i garderoben.
2. Springa runt och leta efter vad det är som brinner.

