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Det är snällt och tacksamt att transportera ungdomar hem eller t.ex. till sjukhus med egen bil. Men, det kan också innebära så mycket mer som man
inte tänker på i den situation man just då befinner sig.

Därför är GRUNDREGELN att INTE TRANSPORTERA
UNGDOMAR i egna bilar.
Då det trots denna grundregel sker transporter måste vi göra er uppmärksamma på följande när det gäller hem– eller sjuktransport:



Vågar du ta ansvaret under transporten?



Vill du ha ansvaret om något händer under transporten, t.ex. krock, personskador eller i värsta fall ett dödsfall?



Du gör väl inte transporten själv? Minst en annan vuxen, gärna motsatta
könet, skall vara med!



Vet du hur situationen är ”hemma” där du skall lämna ungdomen?



Vet du att det inte innebär någon risk för barnet vid hemkomst?



Vad gör du om föräldrarna är påverkade och inte lämpliga att ta hand

Är du det minsta osäker i någon

om sitt eget barn?

situation, ta då alltid kontakt med



Vet du att det är DIN bilförsäkring som gäller - inte nattvandrarnas
olycksfallsförsäkring?

polis, fältare eller annan lämplig
myndighet och rådgör.
Tänk alltid på er egen trygghet



Det kan vara din bil som blir nerspydd eller nedblodad.



Är det lämpligt att med tanke på ev. skada att du utför sjuktransport?

VI kan alla hamna i nödsituation då vi agerar rent instinktivt. MEN tänk på
grundregeln ovan och om det sker transport - ha då rådgjort med t.ex. SOS
(112) eller Polis. Målsättningen måste vara i första hand att föräldrar hämtar
sina barn efter att polis eller fältare haft föräldrakontakt och är det sjukdomsfall är det ambulans som gäller.
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OSÄKER?
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106 55 Stockholm  08-50 66 55 80
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och säkerhet i första hand.
Glöm aldrig vilka ni nattvandrar
för—våra barn och ungdomar.
Men vi hjälper självklart alla som
behöver hjälp.

