Puhelu hätäkeskukseen
Lue dialogit parin kanssa.
-

hätäkeskus. miten voimme auttaa?
hei, olen alex samoilov turusta. täällä on tulipalo.
pystytkö kertomaan osoitteen?
en tunne paikkaa.
mikä palaa? onko se jokin rakennus?
kyllä, omakotitalo palaa.
onko jossain kadun nimi näkyvissä?
hetkinen, minun täytyy varmasti kävellä vähän katua pitkin.
tuolla on se kadun nimi. tässä lukee merimiehenkatu.
mikä on talon numero?
43.
kiitos. lähetämme sinne apua. Voit nyt sulkea puhelimen.
kiitos. hei.

_____________________________________________________
- hätäkeskus. kuinka voin auttaa?
- auttakaa minua, olen kristiina meier. joku koputtaa oveen ja huutaa.
minua pelottaa.
- onko se mies?
- kyllä. en tunne häntä.
- oletko yksin kotona? asutko yksin?
- kyllä.
- missä asut?
- raisiossa. osoite on koulukatu 12 B.
- onko se kerrostalo, omakotitalo vai rivitalo?
- omakotitalo.
- lähetämme sinne jonkun heti, kun auto vapautuu. onko se mies vielä siellä?
- kyllä, hän huutaa koko ajan. hän sanoo: ”ovi auki!”
- mitä hän haluaa?
- ei hän kerro.
- selvä, odota poliiseja. Voit nyt sulkea puhelimen.
- kiitos.
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- hätäkeskus. kuinka voin auttaa?
- hei, olen laura tuominen. täällä sattui kahden auton risteyskolari. toinen auto
tuli kolmion takaa.
- missä kolari sattui?
- nuijamaantiellä. autot ajoivat liian kovaa, ja tie on liukas. onnettomuudessa
loukkaantui kuusi ihmistä. he kaikki tarvitsevat lääkäriä.
- lähetämme ambulanssin ja poliisit sinne. kaikki loukkaantuneet toimitetaan
sairaalaan tarkastettaviksi.
- hyvä, kiitos.
- Voitte nyt sulkea puhelimen. hei hei.
- kiitos hei.
_____________________________________________________
-

hätäkeskus. kuinka voin auttaa?
täällä tarvitaan apua. olen pekka Virolainen. täällä sattui onnettomuus.
pystyttekö kertomaan, missä onnettomuus sattui?
pohjantiellä. henkilöauto, moottoripyörä ja peura törmäsivät.
onko loukkaantuneita?
ambulanssia kyllä tarvitaan. moottoripyöräilijä loukkaantui kolarissa. hänet
täytyy viedä sairaalaan. minä näin, mitä tapahtui. moottoripyörä törmäsi
peuraan. sen jälkeen takaa tullut henkilöauto törmäsi moottoripyörään.
- kiitos soitosta, lähetämme ambulanssin ja poliisiautot sinne. Voitte nyt sulkea
puhelimen.
- kiitos. hei hei.
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Miten soitat hätänumeroon?
1. soita hätänumeroon 112.
2. kerro rauhallisesti, onko tapahtunut onnettomuus vai onko jollakin sairaskohtaus.
3. kerro tarkasti missä olet. mikä on osoite?
4. kuuntele tarkasti, mitä hätänumerossa sinulle sanotaan. Vastaa kysymyksiin.
5. lopeta puhelu vasta kun sinulle sanotaan: ”Voit sulkea puhelimen.”
Moottoritiellä sattui onnettomuus. Soitat hätäkeskukseen.
Keskustele parin kanssa. Käytä laatikon ilmauksia.

monet autot ajoivat ojaan, koska tie oli liukas.
henkilöauto lähti sivuluisuun.
henkilöauto törmäsi pakettiauton keulaan.
ajoneuvot vaurioituivat pahasti.
tie onnettomuuspaikalla oli jäinen ja luminen.
neljä ihmistä loukkaantui kolarissa.
auto lensi ojaan.
onnettomuuden aikaan satoi lunta ja tie oli liukas.
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Naapuriasunnossa on tappelu. Soitat hätäkeskukseen.
Keskustele parin kanssa. Käytä laatikon ilmauksia.

naapurit riitelevät.
asunnossa on tappelu.
nainen ja lapset itkevät.
mies on humalassa.
mies on väkivaltainen.

Olet työssä. Työkaverilla on sydänkohtaus. Soitat hätäkeskukseen.
Keskustele parin kanssa. Käytä laatikon ilmauksia.

tarvitaan ambulanssi.
ensiapua annetaan.
hänellä on ollut sydänsairaus.
mies on kalpea.
odotamme lisää ohjeita.
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Erilaisia hätätilanteita
Opiskelijat työskentelevät pareittain ja laativat hätäkeskus-soittaja-dialogeja.

haistat savun hajua rappukäytävässä.
huomaat, että naapurin ulko-oven alta tulee savua.

Ystäväsi syö vahingossa jäätelöä, jossa on pähkinää.
hän ei voi hengittää kunnolla.

Vanha mies nojaa kaupan seinään ja pitää kättä sydämen päällä.
hänellä on kylmä hiki, hän on sininen ja häntä pyörryttää.

pieni lapsi on ottanut kodin lääkekaapista
lääkkeitä ja syönyt niitä.

kaksi autoa on törmännyt risteyksessä.
toinen kuljettaja ei voi nousta autosta.

koulun piha on liukas ja opiskelija kaatui.
hän ei voi nousta ylös, koska jalkaan sattuu.

näet parvekkeelta, että lapset leikkivät sillalla.

nuoret tappelevat pihalla. joku huutaa apua.

58

– Terveys ja hyvinvointi

