Vedlegg 4: 
Eksempel på tiltakskort

Barneleir på leirsted
Mulige kriser i følge gjennomført ROS-analyse. 

Hovedleder på leiren:________________________   mob.nr__________________________
Kriseteam i tillegg til leder: __________________________  mob.nr _______________
                                                 ___________________________mob.nr________________
Hovedansvarlig for bading:___________________________ mob nr________________
Hovedansvarlig for førstehjelp:_______________________  mob.nr

Handling
Ansvar
Status
Ved akutt krise: REDD LIV
ring lege/brannvesen
Telefon:
lege:
Brann:
Den som først oppdager krisen
(ble gjort kl …..)
(ankom kl …….)
Varsle leirledelse om hendelse:


Den som først oppdager krisen

Samle deltakere og informer
og ta vare på dem
Leirleder eller den hun/ han ber om det


Informer kontakt hjemme
Leirleder eller den hun/ han ber om det


Informere kirkeverge
Leirleder eller den han/hun ber om det

Informere menighetsråd og fellesråd
Kirkeverge

Sett krisestab
Etableres jf beredskapsplan 



Kontakt med presse
Gjennomføres jf beredskapsplan 






Annet:
Ved akutt krise:
Ring nødnummer (se over)
HUSK:
oppgi navnet ditt og hvor du ringer fra /hva har skjedd/ hvor mange er skadet
NB: du vil få veiledning når du ringer nødnummeret

NB Varsling ved alvorlige hendelser/dødsfall
Ved dødsfall eller svært alvorlig skade er det myndighetene som er ansvarlig for informasjon.
Ved henvendelser kan du si: Det har skjedd en alvorlig ulykke, Jeg kan dessverre ikke si mer nå.

Kontakt med presse
Ved større ulykker vil pressen ta kontakt. Ikke spekuler i årsak til ulykke, skyldspørsmål eller omfang. 
Det er politiets oppgave. Vi skal IKKE offentliggjøre navn på forulykkede eller skadde, det er politiets oppgave.
Hvis lokal kontaktperson er godt nok informert om hva dere gjør, henvis pressen til han/henne for praktiske spørsmål og faktainformasjon. Du kan eventuelt si:
Det er kun (navn/tittel) eller ………. som uttaler seg på vegne av (sett inn navn på organisasjon/menighet/gruppe)

NB Forebygging /oppfølging av kriser
Det er hovedleders ansvar at:


	det til enhver tid foreligger korrekte deltakerlister (hovedleder må ha disse tilgjengelig hele leiren)


	det til enhver tid foreligger lister over nærmeste pårørende (hovedleder må ha disse tilgjengelig hele leiren)


	nødvendig førstehjelpsutstyr er tilgjengelig

	på ledermøter har det vært gjennomgang av hva som er akseptabel oppførsel og ansvar, 
ledererklæringer skal være undertegnet





