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LIVSVIKTIG INFORMATION
OM VATTEN
Tips i fall av vattenkris

Temat för beredskapsövningen Pisara 2019
är en vattenkris, eftersom rent vatten är
en nödvändighet för alla. Genom övningen
testar Finlands Röda Kors sin beredskap
i situationer där tillgången till rent vatten
tryter eller upphör.
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Var beredd på att lagra vatten

Vattenkokarens minneslista

Lämpliga kärl för lagring av vatten bör finnas i varje hem.
De ingår i det förråd av mat och förnödenheter som
bör finnas i hemmet.

Under en vattenkris kan myndigheterna uppmana befolkningen att koka det vatten som ska användas som dricksvatten
och till matlagning.

VID LAGRING AV STILLASTÅENDE VATTEN, KOM IHÅG ATT

VID UPPMANING OM ATT KOKA VATTNET

vattenkällan är ren
det kärl som används för lagringen ska vara rent och lämpa
sig för livsmedel – kom ihåg att alltid rengöra kärlet
innan det används
att kärlet har ett tätt lock (ämbar med lock)
eller en kork (kanister med skruvkork)
att användningsändamål och datum finns antecknade
på kärlet, t.ex. DRICKSVATTEN 1.1.2020
att vattenkärlet förvaras svalt och mörkt.

koka allt vatten som ska användas som dricksvatten
och för matlagning i minst 5 minuter. Om vattnet kokar
i minst 5 minuter i samband med matlagning behöver
det inte kokas separat.
i en kaffebryggare eller vattenkokare blir vattnet inte
tillräckligt varmt
koka också vatten som ska användas för att skölja frukt
och grönsaker, och låt det svalna
när du ska diska, koka åtminstone sköljvattnet. Om du
använder diskmaskin, ställ in den på det varmaste
programmet.
du kan tvätta dig med kranvatten, men undvik att få det
i munnen eller ögonen
koka det vatten som du ska använda till tandborstning.

Frivilliga är redo att hjälpa
Finlands Röda Kors är en katastrofberedskapsorganisation,
som kompletterar och bistår myndigheternas arbete i plötsliga
olycks- och störningssituationer. En sådan situation kan exempelvis vara en störning i vattendistributionen eller förorening
av kranvattnet. Sammanlagt 4 500 frivilliga inom Röda Korset
är i larmberedskap dygnet runt, årets alla dagar.

Vill du hjälpa?
Du kan gå med i hjälpkedjan på många sätt: som frivillig,
medlem eller bidragsgivare. Hitta ditt eget sätt att hjälpa på
rodakorset.fi.

