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Varje år omkommer fler än 100 personer i drunkningsolyckor i 
Sverige och vi på räddningstjänsten blir ofta larmade i samband 
med ett drunkningstillbud. Många överskattar sin egen förmåga 
att kunna simma och i de flesta fall av drunkningsolyckor finns 
också alkohol med i bilden. För att förhindra att en olycka inträf-
far när du befinner dig vid vatten, är det viktigt att alltid tänka på 
säkerheten.  

BADA OCH ÅK BÅT SÄKERT I SOMMAR

BADSÄKERHET:
•	 Bada alltid tillsammans med någon
•	 Simma längs med stranden
•	 Hoppa eller dyk inte i okänt vatten
•	 Knuffa aldrig i eller håll fast någon under 

vattnet
•	 Simma inte under bryggor och hopp-

ställningar
•	 Meddela alltid var någonstans du ska 

bada och när du tänker komma tillbaka
•	 Spring inte på bassängkanten eller på                             

bryggor - du kan halka 
•	 Ropa bara på hjälp om du är i nöd
•	 Undvik uppblåsbara leksaker i öppet 

vatten
•	 Lek inte med livräddningsmaterial
•	 Om du ska rädda någon ur 

vattnet: ha alltid något mellan dig och 
den nödställde, som en förlängd arm

LÄR DIG VATTENLIVRÄDDNING 
Om olyckan är framme är det viktigt att veta 
hur du ska bete dig. På vår hemsida (gastrike-
raddningstjanst.se) finns en film som lär ut hur 
du bör agera om olyckan är framme. 

BÅTSÄKERHET:
•	 Använd alltid flytväst i båten
•	 Alkohol hör inte hemma på sjön
•	 Sitt alltid ner i båten och var placerad så 

att den är i balans
•	 Var inte fler personer i båten än vad den 

är avsedd för
•	 Byt bara plats i båten om det är absolut 

nödvändigt och då en person i taget
•	 Stanna vid båten om du faller i vattnet
•	 Vid räddning av en nödställd, ta upp 

personen i aktern på båten
•	 Vid behov av hjälp: vifta långsamt med 

båda armarna över huvudet och åt sidorna

HYR FLYTVÄST HOS OSS! 
På brandstationerna i Gävle och Sandviken 
kan du hyra flytvästar i alla storlekar.
 

MER INFORMATION OM SÄKERHET
Läs mer om hur du kan skydda dig mot olika 
typer av olyckor på Gästrike Räddningstjänst 
hemsida. Mer om säkerhet vid och i vatten 
hittar du även på Svenska Livräddnings-
sällskapets hemsida: www.svenskalivradd-
ningssallskapet.se


