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Larma.
Finns någon som är utbildad för situationen i din omedelbara närhet?
Kontrollera luftvägar.
Andas personen, andas den ansträngt? Vet du att den är allergiker? Har den en epipen?
Kontrollera puls.
En hjärtstartare, även kallad defibrillator, är en apparat som analyserar
hjärtverksamheten och som kan skicka en elektisk stöt till hjärtat. Hjärtat får en
omstart och kan få en normal rytm igen.
Tiden är kritisk, om hjärt-lungräddning och defibrillering med hjälp av hjärtstartare
sätts in inom tre till fem minuter överlever 50 – 75 procent av de drabbade. Chansen
att överleva minskar med tio procent för varje minut som går.
En hjärtstartare analyserar hjärtrytmen och rekommenderar om en defibrillering ska
ske. Man kan alltså inte göra fel.
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Ju fler personer som finns till hands, desto mindre benägen blir varje individ att
hjälpa till!
Motverka bystander-effekten genom att peka ut individer och ge dem specifika
instruktioner!
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Det ringer i porttelefonen.
Väntar du inte på någon kan du låta det vara. Vill du ändå hjälpa till, fråga vad de
söker och hänvisa till korrekt våningsplan. Är det ditt besök, möt dem i entrédörren.
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Det ringer på dörren.
Väntar du inte på någon kan du låta det vara. Vill du hjälpa till, ta med någon och gå
och öppna.
Du ska gå in och någon står och väntar vid dörren. Fråga redan i dörren om personen
är här för att träffa någon?
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Vem söker du? Om personen inte har ärende hit, be den gå.
"Nej, vi har ingen öppen verksamhet just nu. Titta gärna på hemsidan för att veta vad
vi har för medlemsaktiviteter, och maila om du har några frågor."
Var rak. Var tydlig. Det ÄR obekvämt att säga nej, men det behöver göras. Om
personen inte avlägsnar sig, ring polisen. Om du upplever att situationen är hotfull,
använd överfallslarmet.
Om personen har ett ärende, och ska vara med i en aktivitet eller träffa någon, följ
personen dit och se att det verkar vara i sin ordning.
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När det gäller trygghet så talar vi här ofta om trygga rum i en vidare bemärkelse än
bara den fysiska säkerheten. Vi är en feministisk, anti-rasistisk och över huvud taget
inkluderande och normkritisk organisation. Vi är medvetna om att det finns många
olika förtryck i samhället. Vi tycker att det är viktigt att alla våra medlemmar känner
sig säkra, trygga OCH bekväma med klimatet i våra lokaler. I många
samhällsinstitutioner räcker det att respektera normsamhällets krav på hyfs och sunt
förnuft, men vi ställer högre krav än så. Vi tycker att det är rimligt att alla vi som
nyttjar våra lokaler gör en aktiv ansträngning för att identifiera våra egna inlärda
normer och verkligen försöker att inte slentrianmässigt förstärka stereotyper eller
uttrycka oss kränkande gentemot utsatta grupper.
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Eftersträva att ifrågasätta normer som är begränsande och förtryckande. Undvik att
generalisera och upprätthålla kategoriseringar av människor som varandes på det
ena eller andra sättet. Vi är individer! Respektera att andra kan uppleva att du
nedvärderar dem även när du inte menar något illa.
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