
 

 

Livsfarligt läge - Svar 

Det här bladet kan användas vid diskussion av svaren till bladet Livsfarligt läge - Frågor. 
 
1. Du. Din första prioritet är att se till så att du inte utsätter dig själv för fara genom att 

rusa över gatan innan det är riskfritt att gå över. 
 
2. a) Kallt vatten ger risk för allmän nedkylning, som kan orsaka cirkulationssvikt, 

(i värsta fall död), 
Risk att halka i från kanten om det är halt och lerigt 
Kläderna kan bli tunga när de blir våta så att du inte orkar simma 
Risk att bli nerdragen under vattnet av den drunknande 
Risk att svälja smutsigt vatten. 
 
b) Kasta ut en livboj eller ett rep. 
Om du når, ligg ner vid kanten av sjön och sträck ut en gren eller käpp. 
Ropa på hjälp. 
Försök förmå den drunknande att simma in till kanten. 
Tag av tunga kläder och skor innan du simmar ut till den drunknande. 

 
3. a) Risk att du själv får ström genom kroppen om du rör din bror, sladden eller 

lampan. 
 

b) Stäng av strömmen med väggkontakten eller lampans strömbrytare. Om det inte 
går eller om du inte kommer åt lampans strömbrytare, stå på något torrt isolerande 
material som en plastmatta eller tidning och använd något träföremål för att rycka 
loss din bror från sladden eller rycka bort sladden från din bror. 
 

4. a) Trafik på gatan 
Brand 
Explosionsrisk 
Trasigt glas på gatan 
Frätande material från tanken 
Risk att bränna sig på avgaser eller motordelar 
Risk att lyktstolpen faller 
Giftiga gaser 

 
b) Rusa inte ut på gatan. 
Försök stoppa trafiken  
Be någon att sätta ut varningstrianglar 
Stäng av motorn 
Gå inte nära om där finns skyltar för farligt gods (orange) 
Ring 112 
 

5. a) Risk att halka i vattnet 
Risk för elektrisk stöt 
Risk för brännskador av vattenånga eller hett vatten. 

 
b) Stäng av vattenkokaren eller dra ur sladden, rör inte den heta kokaren 
Torka upp vattnet 

 
6. a) Vatten och trasigt glas på golvet 

b) Ta på skor innan du går in i köket, sopa upp glasbitarna och torka upp på golvet. 


