I väntan på räddningstjänst

Några få minuter kan vara skillnaden mellan en liten brand i en papperskorg eller
en nedbrunnen förskola. Några få minuter kan vara skillnaden mellan liv och död.
Securitas väktares åtgärder i väntan på räddningstjänsten kan vara avgörande för
att rädda liv och begränsa skador på egendom eller miljö.
Konceptet I väntan på räddningstjänst (IVPR)
innebär ett samutnyttjande av samhällets
resurser genom att komplettera offentliga
resurser med privata. Syftet är att uppnå en
för medborgarna god tillgänglighet av hjälp
vid nödlägen och en rimlig trygghets- och
säkerhetsnivå avseende ordning, säkerhet
och hälsa. Securitas ronderande väktare
rör sig över stora områden under alla tider
på dygnet. Med fördjupad utbildning och
kunskaper inom brandsläckning, räddning och
prehospitalt akut omhändertagande blir våra
väktare en viktig resurs i väntan på räddningstjänsten.
Securitas kan med denna tjänst tillhandahålla stöd för exempelvis kommuner eller
företag som vill få ett ökat skydd vid olyckor.
Securitas väktare ronderar och utför sedvanliga uppdrag åt kommunen eller andra kunder
och när ett larm kommer in till SOS så larmas
väktaren ut tillsammans med räddningstjänsten. Eftersom våra väktare redan är ute
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någonstans i kommunen är de ofta först på
plats. Så fort väktarna har anlänt till olycksplatsen lämnar de en lägesbeskrivning till
larmcentralen vilket gör att räddningstjänsten kan dimensionera sin insats. Väktare
kan, innan räddningstjänsten hinner fram,
vidta kritiska åtgärder som exempelvis att
varna, skapa fri luftväg, utföra hjärt- och
lungräddning med hjärtstartare, släcka med
handbrandsläckare eller att spärra av ett
riskområde.
I väntan på räddningstjänsten innebär att
tiden till en påbörjad insats kan kortas ned
med flera minuter. Väktarna kan då hinna
bromsa ett olycksförlopp som skulle ha kunnat göra stora personella, ekonomiska och
materiella skador. Med god lokalkännedom
kan väktarna också vägleda räddningstjänsten
till platser och inuti byggnader. Ett samutnyttjande av offentliga och privata resurser
skapar effektivare responssystem. Varje
minut som insatstiden kan kortas ned är
värdefull.

