SECURITAS IVPRA –
I VÄNTAN PÅ RÄDDNINGSTJÄNST
OCH AMBULANS
IVPRA står för I Väntan På Räddningstjänst och Ambulans och är
en resurs i samhället då traditionell säkerhetsbevakning utvecklas
till att även innefatta kunskap inom livräddning och brandskydd,
som vid nödlägen kan vara ett avgörande stöd i väntan på
räddningstjänst och ambulans.
Securitas säkerhetspersonal arbetar dygnet runt i
hela Sverige. Dagligen bevakas stora geografiska
områden och våra medarbetare kan ibland vara
först på en plats där en olycka inträffat. Med
Securitas IVPRA-utbildning har våra medarbetare
en utökad kunskap inom brandsläckning, första
hjälpen och livräddning vilket är ett starkt
komplement om ett nödläge skulle uppstå. Något
som kan vara ett avgörande stöd för exempelvis
kommuner och företag som vill ha ett ökat skydd
för människor som vistas i dess närområden.
Hur går det till?

drabbade. Med god lokalkännedom kan väktarna
även vägleda räddningstjänst och ambulans till
olycksplatsen om framkomligheten är begränsad.
Varje minut som en insatstid kan kortas ned är
värdefull för räddningsarbetet och att nyttja både
offentliga och privata resurser har god lönsamhet
för att skapa effektiva responssystem i vårt
samhälle.
Vill du veta mer om IVPRA?
Kontakta brand@securitas.se

När ett larm inkommer till Securitas larmcentral
kommuniceras det ut till säkerhetspersonal
i området. De kan då snabbt infinna sig på
olycksplatsen och direkt vidta lämpliga åtgärder
och lämna en lägesbeskrivning till larmcentralen
som i sin tur kan effektivisera och dimensionera
räddningstjänstens insats.
Exempel på insatser kan vara: lägesbeskrivning,
utfärda varningar, första hjälpen, hjärt- och
lungräddning, frigöra luftvägar vid andnöd,
brandsläckning och avspärrningar av eventuella
områden.
Varför är det viktigt?
När en olycka sker är oftast tiden till insats något
som är avgörande för att minimera skador, och
rädda liv. Securitas IVPRA-utbildade väktare kan
stoppa eller bromsa ett olycksförlopp som
i förlängningen skulle kunna få stora personella,
materiella eller ekonomiska skador för de
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