(Üles panna tiimi ruumi seinale üritustel)
KRIISIPLAANI KOKKUVÕTE ÜRITUSE JUHILE
Enne üritust:
- Kontrolli üle üritust korraldavate vabatahtlike kontaktandmed ning jaga
kontaktandmeid ka kontoriga.
- Kontrolli üle, et ürituse juhil oleks olemas tegevjuhi
kontakttelefoninumber.
- Kontrolli hädaabinumbrite ja kriisiplaani olemasolu.
- Kontrolli YFU meditsiinikohvri olemasolu ja sisu, et kõik vajalik oleks
olemas. Tee kohvri asukoht teatavaks kõigile ürituse korraldajatele.
- Tee kindlaks, kas keegi meeskonnaliikmetest oskab esmaabi anda.
Ürituse ajal:
- Ürituse üldjuhi käes peab olema plaan, kus keegi osalejatest magab.
Koostage see kohe ürituse alguses!
- Tulekahju korral tuleb kõik inimesed juhatada ühte kogunemiskohta
väljaspool hoonet, mis tuleb osalejatele ette näidata kohe ürituse alguses.
- Tubade väljapääsud peavad olema vabad. Uste ees ei tohi olla kotte, kingi
ega muid asju, mis võivad liikumist takistada. Väljapääsude uksed peavad
olema kiirelt avatavad. Teavita nendest nõuetest kõiki üritusest
osavõtjaid.
- Õnnetusjuhtumi, tulekahju või kuriteo korral teavitada esmalt kiirabi,
tuletõrjet või politseid, seejärel teavitada esimesel võimalusel YFU
kontorit. Edasta info võimalikult selgelt, ole täpne!
- Hädaabinumber on 112. Tuleb olla valmis vastama hädaabi telefonile
vastanud operaatori küsimustele: mis juhtus, kus juhtus, kellega juhtus ja
mis on sinu telefoninumber. Anna võimalikult selgelt ja võimalikult palju
infot. Kui enne abi saabumist saad infot juurde, siis helista uuesti hädaabi
telefonile.
- Kui osalejaid/korraldajaid on vaja juhtunust teavitada, tee seda koosoleku
vormis, et kõik osalejad saaksid ühesuguse info ja samal ajal. Edastatav
info kooskõlasta enne kontoritöötajaga nemad oskavad paremini
otsustada, mida osalejad/korraldajad peaksid teadma ja mida mitte.
- Tulekahju korral tuleb kiiresti helistada tuletõrjesse, seejärel teavitada
ürituse üldjuhti ning YFU tegevjuhti.
- Infopäringute korral suuna küsijad edasi kontorisse. Infot jagab kontor.

Juhtnöörid juhile hädaolukorral:
1. Säilita rahu!
2. Kogu fakte:
a. Mis juhtus?
b. Kes on viga saanud?
c. Kas abi on välja kutsutud?
d. Kas keegi oskab esmaabi anda?
3. Edasta info kontorisse, taga pidev informeerimine sündmuste käigust.
Meediaga suhtleb vaid kriisikomisjon tegevjuhi eestvedamisel!
4. Taga tugi juhtumiga seotud inimestele kuni abi saabumiseni.
YFU Eesti MTÜ hädaabinumbreid on kolm:
1. tegevjuhi mobiilinumber (52 77 838 Kadri Eensalu)
2. SÕP programmijuhi mobiilinumber (50 10 825 Diina Tuulik)
3. VÕP programmispetsialisti mobiilinumber (58 873 131 Mari Tanissaar)

