TURVALLISUUSOHJEET UIMARANNAN
KÄYTTÄJILLE

ANVISNINGAR OM SÄKERHETEN PÅ
BADSTRANDEN

Avun hälyttäminen
yleinen hätänumero on 112
lähimmän puhelimen sijainti on merkitty karttaan
uimarannan nimi ja osoite löytyvät tämän ilmoitustaulun yläosasta

Slå larm

Kun huomaat hädässä olevan
Rauhoita häntä
Etsi sopiva pelastusväline (pelastusrengas, vene kanisteri, tms.)
pyri tuomeen pelastettava rantaan pelastusvälineen kanssa, ÄLÄ
ASETA ITSEÄSI VAARAAN
Soita hätänumeroon 112 ja hälytä apua
Turvaa uhrin elintoiminnot
Opasta hälytysajoneuvo perille

När du upptäcker en nödställd
Lugna den nödställda
Leta upp ett lämpligt räddningsredskap (livboj, båt, dunk e.d.)
Försök få den nödställda till stranden med hjälp av
räddningsredskapet. UTSÄTT INTE DIG SJÄLV FÖR FARA
Ring nödnumret 112 och larma hjälp
Trygga offrets vitala funktioner
Vägled utryckningsfordonet till platsen

allmänt nödnummer är 112
närmaste telefon är utmärkt på kartan
badstrandens namn och adress står upptill på den här anslagstavlan

Pidä pelastustiet aina vapaana. Pelastustiet on merkitty ilmoitustaulun karttaan Håll alltid räddningsvägarna fria. Räddningsvägarna är utmärkta på kartan på
anslagstavlan
Jätä polkupyörät niille varattuihin telineisiin
Lämna cykeln i cykelställningen
Huomioitavat vaaratekijät
Särskilda riskfaktorer
Rannalla olevat mahdolliset vaaratekijät on merkitty opaskarttaan
Eventuella riskfaktorer på stranden är utmärkta på guidekartan med
varoitusmerkein
varningstecken
Pienet lapset
Små barn
Älä koskaan laske pientä lasta yksin uimarannalle
Släpp aldrig små barn ensamma till badstranden
Tarkkaile lastesi leikkejä
Följ med barnens lekar
Vesi on sameaa, vedessä näkyvyys on erittäin heikko
Vattnet är grumligt, sikten i vattnet är mycket dålig
Muista, että rantavalvoja ei ole lastenhoitaja
Observera att strandvakten inte är någon barnskötare
Uimarin ohjeet
Anvisningar för simmare
Älä ui yksin
Simma inte ensam
Ui rannan suuntaisesti
Simma längs stranden
Ui vai turvalliseksi merkityn uintialueen sisällä
Håll dig inom det område som är markerat som säkert
Muista, että kylmä vesi kangistaa nopeasti
Observera att man stelnar snabbt i kallt vatten
Uithan aina vain selvin päin
Simma endast nykter
Laiturilta veteen hyppääminen on kielletty
Att hoppa i från bryggan är förbjudet
Uintialueet
Badplatser
Turvalliset uintialueet on merkitty oheiseen karttaan sekä poijuin
De säkra badplatserna är utmärkta på kartan här bredvid och med
Merkityillä uintialueilla ei saa liikkua veneillä tai muilla vaaraa
bojar
aiheuttavilla välineillä
På de markerade badplatserna får man inte röra sig med båt eller med
andra redskap som medför fara
Ilkivalta
Pelastusvälineen väärinkäyttö tai rikkominen ovat rangaistavia tekoja
Mikäli havaitset rikkinäisen pelastusvälineen, leikkivälineen, laiturin Ofog
Att missbruka eller skada räddningsredskap är straffbart
tai muun rakenteen tai uintialueella vaaraa aiheuttavan esineen
Meddela genast strandvakten, badstrandens upprätthållare eller
ilmoita tästä välittömästi rantavalvojalle, uimarannan ylläpitäjälle tai
polisen om du upptäcker skador på räddningsredskap, lekredskap,
poliisille. Yhteystiedot löydät tältä ilmoitustaululta.
bryggor eller andra konstruktioner, eller om du upptäcker föremål
Varoita muita havaitsemastasi vaarasta
som kan medföra fara på badplatsen. Kontaktuppgifterna finns på den
här anslagstavlan.
Eläimet
Varna andra om du upptäcker en fara
Lemmikki- ja kotieläinten tuominen uimarannalle on järjestyslain
mukaan kielletty
Lintujen ruokkiminen uimarannalla on kielletty
Alkoholi ja muut päihdyttävät aineet
Alkoholijuomien ja muiden päihdyttävien aineiden käyttö tällä
uimarannalla on kielletty
Jätteet
Vältä lasipullojen käyttöä uimarannalla
Viethän jätteet roska-astiaan , kiitos!

Djur
Att ta med keldjur och husdjur till badstranden är förbjudet enligt
ordningslagen
Att mata fåglar på badstranden är förbjudet
Alkohol och andra rusmedel
Att använda alkoholdrycker eller andra rusmedel på badstranden är
förbjudet
Avfall
Undvik att hantera glasflaskor på badstranden
Var vänlig lägg soporna i soptunnan, tack!

