En hjärtsäker arbetsplats

Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp. Idag är det
endast 500 av de drabbade som överlever. Vid ett hjärtstopp är det avgörande att
kunna agera snabbt. Om hjärtat kommer igång igen inom tre minuter kan 70 procent av personerna räddas till livet. Det tar ofta betydligt längre tid än tre minuter
innan ambulansen är på plats, så för att kunna rädda liv måste något göras på
plats – direkt. Därför har Securitas tagit fram paketet hjärtsäker arbetsplats.
En hjärtsäker arbetsplats ger en tryggare vardag för dina medarbetare och är en klar signal
om att du prioriterar dina medarbetares och
besökares hälsa högt. Samtidigt bidrar du till
ett säkrare samhälle eftersom dina medarbetare bär med sig sina kunskaper och kan
rädda liv vid hjärtstopp även utanför arbetstid.
En hjärtsäker arbetsplats uppfyller
följande kriterier:
• Det finns rutiner och beredskap att kunna
hantera ett hjärtstopp och larma 112.
• Det finns kompetens i hjärt- och lungräddning så att hjälp omgående kan sättas in.
• All personal vet var hjärtstartaren finns och
kan hantera den.
• Behandling med hjärtstartare kan ske inom
tre minuter.
• Hjärtstartaren är registrerad i nationella
hjärtstartarregistret. Registret ska ge
möjlighet för larmcentralerna att upplysa
inringaren om var närmaste hjärtstartare
finns tillgänglig om larmet kan tolkas som
ett hjärtstopp. Det ger möjlighet till en
snabb livräddande insats i väntan på
ambulansen.
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I vårt paket ingår:
• Hjärtstartare AED G3 Plus och vägghållare,
bärväska samt utrustningskit med bland
annat sax, rakblad och pocketmask.
• Vi hjälper dig att ta fram rutiner så att alla
på arbetsplatsen vet hur de ska agera vid
ett hjärtstopp.
• Årlig utbildning i hjärt- och lungräddning
med hjärtstartare för din personal.
• AED-skylt och klisterdekal.
• Fullserviceavtal - inga extra kostnader
tillkommer. Du får även telefonsupport
under normal kontorstid för frågor kring
handhavande, råd om utbildning, återställningshandhavande och uppgraderingar
med mera.
Vårt paket innebär även att ni får HLR-rådet:s
certifikat hjärtsäker arbetsplats.

