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INNEHÅLL



Det är viktigt att du gör vad du kan för att förebygga olyckor och 
VET VAD DU SKALL GÖRA om en sådan ändå sker. Därför är det 
viktigt att du förbereder dig genom att då och då läsa igenom denna 
nödhjälpskalender innan en skada uppstår. 

Alla oönskade händelser såsom olycka, tillbud och faror ska rapporteras 
till Circle K via vårt aktuella system (HMS-Skadedatabas) för rapportering 
av oönskade händelser. Mer info om rapportering av oönskade händelser 
kan du läsa om på Intranätet. 
(Sökväg: Rapportering av oönskad händelse). 

ALLVARLIGA händelser såsom Rån, Brand, stora spill och våld ska 
också RAPPORTERAS OMGÅENDE per telefon till ansvarig ledare på 
stationen som i sin tur kontaktar sin SMM enligt ordinarie rutiner på 
larmlistan. Ärendet läggs sedan in i aktuell HMS skadedatabas senast 
inom 72 timmar eller allra helst inom 24 timmar.

DE FÖRSTA VIKTIGA MINUTERNA



RING 112 – Vid behov av akut hjälp av Polis, Ambulans eller Räddningstjänst 
så ringer du 112. Det kan handla om Allvarliga personskador, Brand, Spill, Hot 
& Våld, Rån eller andra pågående brott där du behöver akut assistans och 
hjälp. 

Berätta kort och koncist om vad som hänt. 

Var  Stationens adress (hittas på larmlistan). 

Vad   Brand, spill, personskada, rån eller något  pågående brott eller  
 händelse. 

Skadade   Antal personer i behov av ambulans. Om ingen är skadad så  
 säg det, då slipper ambulans rycka ut.

112



Brandvarnare larmar – Vad gör du vid larm? 
Vi vill understryka att du alltid ska tänka på din och din omgivnings säkerhet 
först, och inte riskera att utsätta dig själv eller andra för fara. 

• Ta med en telefon och brandsläckare. 

• Ta reda på om det är ett skarpt larm och vart branden i så fall har 
 startat, obs! var försiktig när du öppnar stängda dörrar. Börja i butik 
 följt av följande ordning kontor, el-central, personalutrymmen, lager och  
 övriga utrymmen. 

• Vid konstaterad brand, följ instruktionen nedan. 

Brand – Vid konstaterad brand - vad gör du då? 
• Undsätt skadade eller hotade personer. 

• Ring 112 (Räddningstjänsten).  

• Försök släcka eller begränsa elden, om det kan ske utan fara för egen   
 hälsa.  

• Håll nyfikna utomstående utanför farozonen.  

• Stäng av pumparna och stäng stationen. Öppna först när räddnings  
 tjänsten sagt okej till det. 

• Varsla din närmsta ledare enligt ordinarie larmlista som i sin tur varslar   
 vidare till SMM. 

• Vid behov täck dagvattenbrunnar med brunnstätningar.

• Överväg extra tömning av oljeavskiljaren.

• Rapportera till Miljö/Hälsa i din kommun.

Brand vid kundpumparna – då tillkommer:  
• Vid brand vid kundpumpar - bryt strömmen via nödstopp.
 
Brand i verkstad – då tillkommer:  
• Vid brand i verkstad - flytta bort gastuberna om du kan.  
 

BRAND



Brand i kunds bil – då tillkommer:  
OBS-Vid brand i ELBIL, se egen flik!!!
• Försäkra dig först om att det inte är en Elbil eller laddhybrid. 
 Gå då till fliken Elbil-Brand i elbil.

• Vid brand i motorrum i bil - tänk på att eldsflammorna slår ut när huven  
 öppnas.  

• Andas inte in röken.  

• Använd brandsläckaren (pulver) så nära brandhärden som möjligt och   
 helst med vinden i ryggen.  

• Om kund påkallar uppmärksamheten p.g.a. endast en misstänkt brand i  
 motorrum på egen bil, instruera kunden om hur släckning kan ske, bistå  
 med hjälp men låt kunden själv släcka elden om det inte uppenbart 
 brinner i bilen.  

På vintern kan ofta rök från kylvatten som “kokar” i motorn uppfattas som 
brandrök, då pulvret i en brandsläckare har en negativ effekt på motorns 
konstruktion skall därför kunden själv utföra släckningen om denna så önskar. 

Rapportering – Tillbud och olyckor 
Rapportera alltid en brand och ett brandtillbud till stationens lokala Rädd-
ningstjänst. Detta görs enkelt i MACK där färdig blankett finns för ifyllnad. 
Dessutom skall händelsen registreras som en oönskad händelse, i det för 
stunden, aktuella systemet där HMS skadedatabas ligger. 



Elbil – Vid brand i elbil eller laddhybrid
• Ring 112 och berätta att det rör sig om en elbilsbrand.

• Högspänning – Rör ej elbilen! Om elbilen står vid en laddningsstation så  
 finns det risk att hela bilen blir strömförande.

• Stänga av elbilen? – NEJ! Circle K:s medarbetare ska aldrig stänga av en  
 elbil som brinner.

• Släcka brand i elbil? – NEJ! Pulversläckare har begränsad verkan vid brand  
 i elbil.

• Vätefluorid – Mycket farlig gas! Vid brand kan elbilsbatterier släppa ut 
 vätefluorid som är en mycket farlig gas.

• Evakuera – JA! Evakuera minst 10 meter från den brinnande elbilen, gärna  
 längre.

Värt att känna till – Skulle en elbil brinna i anslutning till en laddstation så är 
risken för spridning till just laddstationen mycket liten.

BRAND I ELBIL ELLER LADDHYBRID



BIOGAS – LÄCKAGE OCH BRAND

Läckage 
Upptäcks möjligen genom lukten eller synlig skada (isbildning). 

1.   Bryt strömmen på stationen med hjälp av huvudströmbrytaren i el-
 centralen Obs, dock inte om det är gaslukt där, då går du vidare till   
 punkt 2 utan att stänga av huvudströmbrytaren. 
 RÖR INGA ANDRA STRÖMBRYTARE. 

2.   Om möjligt, stäng av cisternventilerna. 

3.   Spärra av stationsområdet och stäng stationen så länge gaslukten känns  
 på marknivå. 

4.   Ring 112 och informera Räddningstjänsten om läckaget och följ deras   
 instruktioner.

5.   Rulla för hand bort de bilar som finns inom gasluktområdet. 

6.   Tillkalla auktoriserad gasmontör. 

7.  Informera din SMM i enlighet med larm-/varslingslista.  

8.  Rapportera som en oönskad händelse i aktuell HMS skadedatabas.   
 (Sökväg: Rapportering av oönskad händelse).

9.  Gasanläggningen får inte tas i drift förrän läckan åtgärdats.

10.  Rapportera till tillsynsmyndigheten (Räddningstjänsten)



Läckage med brand 
1.   Rädda skadade eller hotade personer till säker plats, om det kan ske   
 utom risk för dig själv.

2.   Ring 112 (Räddningstjänsten). 

3.   Stäng om möjligt cisternventilerna. 

4.   Utrym om möjligt ett område på minst 100 m åt alla håll. 

5.   Meddela din SMM i enlighet med larm-/varslingslista.

6.  Rapportera som en oönskad händelse i aktuell HMS skadedatabas.   
 (Sökväg: Rapportering av oönskad händelse).

7.  Rapportera till tillsynsmyndigheten (Räddningstjänsten).

Försök ALDRIG släcka en gasbrand själv. STÄNG cisternventilerna om  
möjligt i stället. 



BENSINLUKT I BYGGNADER

1.   Vädra lokalerna ordentligt. 

2.  Sök omedelbart reda på orsaken och åtgärda felet. 

3.  Misslyckas du med punkt 2 – stäng av all elektricitet med huvudström  
 brytaren i elcentralen. Obs, dock inte om det är bensinlukt där, då går du  
 vidare till punkt 4 utan att stänga av huvudströmbrytaren. 
 RÖR INGA ANDRA STRÖMBRYTARE! 

4.  Stäng servicestationen. 

5.  Informera Räddningstjänsten. 

6.  Håll obehöriga borta från stationen. 

7.  Meddela din SMM i enlighet med larm-/varslingslista. 

8.  Rapportera i skadedatabasen på intranätet. (HMS -> Rapportering 
 oönskade händelser -> ny skaderapport).

Bensinlukt inomhus utgör en direkt explosionsrisk. Koncentrationen är störst 
vid golvet. Åtgärderna måste omedelbart vidtas. Särskilt den första. Om 
inget särskilt inträffat är den mest troliga ingångspunkten för bensinångorna 
elcentralens hål i golvet för inkommande kablar. Gasfällans tätningar vid 
ingående- och inkommande kablar kan ha skadats eller blivit otäta.



SPILL

Spill vid tankbilsleverans 
1.  Bryt strömmen till alla kundpumparna. 

2.  Ring 112 (Räddningstjänsten). 

3.  Begränsa spillets utbredning (med absorptionsmedel, sand eller jord). 

4.  Spärra av området för att förhindra att bilar eller människor kan köra eller  
 gå i spillet.

5.  Vid behov täck dagvattenbrunnar med brunnstätningar. 

6.  Ha ett par brandsläckare till hands. 

7.  Stoppa all bilkörning  – rulla bort bilarna för hand! 

8.  Informera din SMM och Säkerhetschef. 

9.  Rapportera i skadedatabasen på intranätet. (HMS -> Rapportering 
 oönskade händelser -> ny skaderapport). 

10. Överväg extra tömning av oljeavskiljaren. 

11.  Rapportera till Miljö/Hälsa i din kommun. 

12.  Rapportera till tillsynsmyndigheten (Räddningstjänsten).
 
Gå aldrig in i det spillda drivmedlet och undvik  ångorna. Brandfaran är 
också naturligtvis mycket stor.



Större spill vid kunds tankning 
1.  Bryt strömmen till kundpumparna genom att trycka nödstopp.

2.  Få omedelbart ut personerna ur bilen. 

3.  Ha en brandsläckare till hands. 

4.  Spärra av området för att förhindra att bilar eller människor kan köra 
 eller gå i spillet.

5.  Vid behov täck dagvattenbrunnar. 

6.  Sanera spillet med absorptionsmedel. 
 (Slängs i avsett kärl – miljöfarligt avfall).

7.  Rulla bort bilen för hand (bilarna, om annan kunds bil berörs av 
 ångorna). 

8.  Vädra ur bilens eventuella ångor. Glöm inte bagageutrymmet.

9.  Vid spill överstigande bilens yta, ring räddningstjänsten för hjälp med  
 sanering (112). 

10.  Rapportera till Miljö/Hälsa i din kommun. 

11.  Rapportera till tillsynsmyndigheten (Räddningstjänsten).

12.  Rapportera i skadedatabasen på intranätet (HMS -> 
 Rapportering oönskade händelser -> ny skaderapport). 
 
Gå aldrig in i det spillda drivmedlet och undvik ångorna.   
Brandfaran är också naturligtvis mycket stor!



Spill av spolarvätska
1.  Bryt strömmen till blandningsenheten om spillet är i anslutning.

2.  Ha en brandsläckare till hands.

3.  Spärra av området för att förhindra att bilar eller människor kan köra eller  
 gå i spillet.

4.  Vid behov täck över dagvattenbrunnar.

5.  Sanera spillet med absorptionsmedel 
 (slängs i avsett kärl – miljöfarligt avfall).

6.  Vid spill överstigande bilens yta, ring räddningstjänsten för hjälp med 
 sanering (112).

7.  Rapportera till Miljö/Hälsa i din kommun.

8.  Rapportera till tillsynsmyndigheten (Räddningstjänsten).

9.  Rapportera i skadedatabasen på intranätet intranätet      
 (HMS -> Rapportering oönskade händelser -> ny skaderapport).



L –  Location 
 livsfarligt läge. Är miljön säker eller bör vi förflytta personen? 

A – Airways 
 har personen fria luftvägar? 

B – Breathing
 Finns det på den drabbade tecken på syrebrist? 

C – Circulation 
 Finns det på den drabbade tecken på cirkulationssvikt? 

D – Disability 
 Är personen vid medvetande? 

E – Expose 
 Undersök hela personen, ta hand om småsår och skydda mot väder 
 och miljö.  

1.  Ta hand om den skadade. Ge första hjälpen enligt principen LABCDE. 

2.  Tillkalla ambulans om det behövs eller ordna annan transport till sjuk  
 vårdsinrättning. 

3.  Är personen svårt skadad bör någon följa med till sjukhuset. 

4.  Informera stationschefen. 

5.  Stationschefen skall omedelbart informera SMM och – om skadan är 
 allvarlig – informera Arbetsmiljöverket (anmalaarbetsskada.se). 

6.  Rapportera i skadedatabasen på intranätet. (HMS -> 
 Rapportering oönskade händelser -> ny skaderapport). 

7.  Arbetsskada skall alltid anmälas både till TFA/AFA – Trygghetsförsäkring  
 vid arbetsskada, till Arbetsmiljöverket och till Försäkringskassan. (Läs  
 om arbetsskada på Intranätet ->  Personal & utbildning -> Arbetsskada)

8.  Kund eller annan besökare skadad på stationen  – punkterna 1 tom 6  
 gäller 

9.  Trafikolycka med personskada inträffar i stationens närhet – punkterna  
 1 och 2 gäller. Punkten 2 skall då utökas med tillkallande av polis. Polisen  
 tar sedan hand om övriga frågor

PERSONSKADA



Person med brand i kläderna 
1.  Få omgående omkull personen (annars slår flammorna upp mot 

 huvudet). 

2.  Kväv elden med brandfilt, en jacka eller  liknande. Börja vid huvudet.   
 Skydda dina egna händer. 

3.  Kyl personens brandskadade partier i minst 20 minuter med rinnande   
 ljummet vatten. Begränsar brännskadornas svårighetsgrad. 

4.  Tag INTE av den skadade ev. kläder som är fastbrända då blödning kan  
 uppstå. 

5. Lämna inte den skadade ensam. 

Brännskador och skållningar 
1.  Kyl personens brandskadade partier i minst 20 minuter med rinnande   
 ljummet vatten. Begränsar brännskadornas svårighetsgrad. 

2.  Lämna inte den skadade ensam.

Frätande ämne/kem/drivmedel I ögat
1.  Börja skölja ögat omgående och gör det minst i 20-30 minuter, försök att  
 hålla isär ögonlocken. 

2.  Om du använder kontaktlinser är det bra om kan ta ut dem. Om det inte  
 går, ska du börja skölja ögat ändå och sedan försöka ta ut dem igen efter  
 någon minut.

3.  Ring 112 och begär Giftinformationscentralen. Se till att ha säkerhetsdata 
 blad till hands då läkare behöver veta vilken typ av kemikalie det handlar  
 om.

4.  Fortsätt skölja ögat på vägen till akutmottagningen om du har möjlighet  
 till det.

På kroppen
1.  Börja skölja av den drabbade kroppsdelen. 

2.  I vissa fall räcker det inte med vatten utan man bör även använda 
 exempelvis flytande tvål.

3.  Vid större ”överspolningar” så skall personen ställa sig i duschen, säkra  
 att personen efter duschen inte sätter på sig nersprutade kläder.

4.  Ring 112 och begär Giftinformationscentralen. Se till att ha säkerhetsdata 
 blad till hands då läkare behöver veta viken typ av kemikalie det handlar  
 om.

FÖRSTA HJÄLP – VISSA PÅMINNELSER



Frysskador (t ex från gasol) 
1.  Skölj försiktigt med ljummet vatten (inte varmt). 

El-olyckor 
1.  Ta INTE i den drabbade förrän strömmen är bruten. 

2.  Bryt strömmen omedelbart – eventuellt med huvudströmbrytaren. 

Svårt skadad/medvetslös person 
1.  Flytta personen endast om det är nödvändigt. 

2.  DRAG i så fall bort personen i kroppens längdriktning, lyft inte. 

3.  Starta HLR (Hjärt- och lungräddning) om puls och andning saknas.

Har någon skadats fysiskt  – följ det som gäller i avsnitt Personskada.



Skada på pumpar eller byggnad 
1.  Stoppa E85/bensin/dieselförsäljningen om det är nödvändigt eller stäng  
 stationen helt. 

2.  Spärra av det eventuellt farliga området. 

3.  Överväg om brandkår eller polis bör tillkallas (112). 

4.  Meddela din SMM i enlighet med larm-/varslingslista. 

5. Rapportera i skadedatabasen på intranätet.  (HMS -> 
 Rapportering oönskade händelser -> ny skaderapport).

6.  Rapportera till tillsynsmyndigheten (Räddningstjänsten).

Påkörningsskador – då tillkommer: 
Försök alltid ta reda på och notera 

1.  Bilens registreringsnummer. 

2.  Bilförarens namn och adress. 

3.  Bilmärke och färg. 

4. Försäkringsbolag och försäkringsnummer.

SKADOR PÅ MATERIEL OCH BYGGNADER



RÅN/HOT

1.  Gör inget motstånd, uppträd lugnt och visa händerna. 

2.  Larma så snart det kan ske utan risk. 

3.  Följ rånarens order och undvik ögonkontakt 
 (kan stressa gärningsmannen).

4.  Observera och kom ihåg rånarens: kön, ålder, längd, kroppsbyggnad, hår,  
 klädsel, språk (dialekt, ordval) och speciella kännetecken (tatueringar, ärr  
 etc.). 

5.  Notera rånarens flyktväg, medbrottslingar, fordon (märke, färg, 
 registreringsnummer). 

6.  Ring 112 (polisen) även om du har tryckt på överfallslarmet. Ge polisen  
 information om händelsen. 

7.  Be eventuella vittnen stanna kvar tills polisen kommer. 

8.  Stäng butiken/stationen och rör inget som kan förstöra eventuella spår.  
 Värdera även att spärra av valda delar för att underlätta polisens arbete  
 med att säkra spår. 

9.  Möt polisen utanför butiken.

10.  Informera stationschefen. 

11.  Undvik uttalanden till journalister. Lämpligast är att be dem återkomma  
 senare och då vända sig till stationschefen. Tala ALDRIG om hur stort  
 belopp rånaren fick, hur stora kassor vi normalt har eller vilka säkerhets 
 system stationen har. 

12.  Meddela vad som hänt till din SMM. 

13.  Fyll i signalementsblanketten så snart du kan. 
 (Finns på baksidan av larmlistan eller i rånboxen).



1. Har någon skadats fysiskt  – följ det som gäller för personskada. 

2. Psykisk skada kan uppkomma och därför skall:

3. Den som utsatts för rån ska aldrig lämnas ensam, utan få fysisk närhet  
 och gemenskap. 

4. Den rånade skall inte tvingas men ska ha chansen att ”prata av sig”   
 chocken. 

5. Den rånades anhöriga underrättas. 

6. Om den rånade är i krisartat tillstånd, tas omedelbart kontakt med 
 psykolog eller läkare. Antingen via vanliga sjukvården eller vårt gällande  
 avtal för krishjälp.

7. Den rånade skall följas hem och sällskap skall finnas hemma. 

8. Informera din SMM om vilka åtgärder du vidtar efter rånet. 

9. Uppföljning av hur den rånade känner sig och vilka ytterligare åtgärder  
 som eventuellt behövs, skall ske efter ungefär en vecka, efter en månad  
 och senare efter behov. Stationschefen ansvarar för att detta sker.

RÅN – EFTERBEHANDLING



Erfarenheter visar att rånoffer och personer som utsatts för stor fara 
genomgår fyra faser efter händelsen. 

Chockfasen 
Direkt efter händelsen hamnar personen i ett chockliknande tillstånd som 
ger sig uttryck i att personen blir frånvarande, uppträder osammanhäng-
ande eller får gråtattacker. Personen kan också uppfattas som lugn och 
kontrollerad men inombords kan det råda kaos. Chockfasen varar från  
nå gon minut upp till en vecka. 

Reaktionsfasen 
Varar från någon vecka upp till några månader. Ofta blir personen aggressiv 
eller kan uppträda barnsligt och resonera ologiskt. Det finns i denna fas en 
risk för att personen tar till alkohol eller blir kroppsligt sjuk. 

Bearbetningsfasen 
Personen har accepterat händelsen och bearbetar den logiskt. Många vill 
prata om händelsen. Denna fas kan vara från några månader upp till något 
år. 

Nyorienteringsfasen
Personen pratar ”framåt” igen och har lagt till händelsen som en av sina 
erfarenheter. Hjälp till med framtidsinriktningen!



1.  Åk till stationen. 

2.  Kontakta SMM eller ersättare snarast möjligt. 

3.  Säkerställ omhändertagandet av de drabbade  
 Se fliken Rån - efterbehandling. 

4.  Var sparsam med information till polis och media. Uppge inga belopp,  
 till polisen räcker det med att uppge att du behöver gå igenom allt och  
 att du får återkomma 

5.  Informera övrig personal om vad som hänt via SMS eller genom att   
 ringa. 

6.  Rapportera till Arbetsmiljöverket. Läs mer under Arbetsskada på 
 intranätet.

7.  Kontakta lokalt eller regionalt skyddsombud. 

8.  Gör en anmälan till ditt försäkringsbolag.  

RÅN – CHECKLISTA



För bolagsdrift gäller:  
Intranätet (Sökväg: Skadeanmälan). 

9.  Gör en anmälan om Arbetsskada till TFA/AFA och till Försäkrings-
 kassan.  (Intranätet -> Personal -> Pensioner och Försäkringar ->   
 Skadeanmälan)

10. Rapportera i skadedatabasen på intranätet  
 (HMS -> Rapportering oönskade händelser -> ny skaderapport) 

11.  Håll personalmöte och informera ytterligare  
Helst redan dagen efter rånet/incidenten eller så snart det låter sig göras
så skall ett personalmöte hållas i syfte att den/de drabbade och övriga
i personalgruppen skall kunna diskutera och bearbeta händelsen. Nedan
finner du ett förslag till upplägg för mötet. Det är viktigt att personalmötet
inte ses som en ersättning till att den/de drabbade uppsöker företags- 
hälsovården för bearbetande samtal:

• Drabbad säljare berättar om det som hänt (om denne känner sig   
 bekväm med det). När denne är klar så fyller SM och/eller SMM i med   
 kompletterande information och de övriga medarbetarna får ställa de  
 frågor de har

•  Kunde vi gjort något annorlunda för att förhindra det som hände? Är det  
 något vi bör tänka på framåt kring agerande, säkerhetsrutiner etc?

•  Stäm av löpande hur diskussionen kring det inträffade känns för alla i   
 gruppen, det är viktigt att man öppnar upp för tankar och reflektioner

•  Ge information om och diskutera hur vi skall agera för det fall media  
 eller kunder ställer frågor kring det inträffade. Media bör hänvisas till     
 KOM-avdelningen och i övrigt är en hänvisning till pågående polis- 
 utredning det rätta

• Diskutera igenom och kort repetera våra säkerhetsrutiner som exempelvis  
 de bärbara larmen. Att exempelvis provtrycka larmen där och då är något  
 som många upplever som positivt

• Understryk vikten av och säkra att säkerhetsrelaterade utbildningar görs  
 enligt plan. Att veta hur man skall agera den dag då man råkar ut för   
 detta ger en trygghet och förbättrar chanserna att man så skonsamt som  
 möjligt hämtar sig från det inträffade

• Andra saker man kan värdera att ta upp är hur vi som bolag jobbar    
 förebyggande med rån-/säkerhetsfrågor. Det kan bland annat handla om  
 den årliga ARP-auditen och exempelvis den ”kris-plan” vi har för det fall vi  
 skulle drabbas av ett rån

• Avsluta med att hålla dörren öppen för ytterligare frågor för det fall    
 någon är i behov av det



Inbrott 
Om du som öppnar stationen upptäcker att inbrott har skett: 

1.  Tillkalla stationschefen. 

2.  Ring polisen och anmäl inbrottet. 

3.  Rör inget förrän polisen fått chans att säkra eventuella spår. 

4.  Informera din SMM i enlighet med larm-/varslingslista. 

5.  Rapportera i skadedatabasen på intranätet.  
 (HMS -> Rapportering oönskade händelser -> ny skaderapport). 

Vandalisering 
1, 2, 3, 4 och 5 som vid inbrott. 

6.  Om vandaliseringen drabbat drivmedelsanläggningen, pumpar eller 
 fordonsgas får dessa tas i bruk först efter godkännande från montör.

Bombhot 
1.  Ta ALLTID ett bombhot på allvar. Om chansen ges, fråga var bomben   
 finns, när den exploderar och hur den ser ut. 

2.   Ring 112 (polisen) och anmäl bombhotet. 

3.  Tillkalla stationschefen. 

4.  Spärra av stationsområdet (tex med bilar) och få bort allt folk. 

5.  RÖR INGET. Låt polisens experter ta hand om de  fortsatta åtgärderna. 

6.  Informera din SMM. 

7.  Rapportera i skadedatabasen på intranätet.  
 (HMS -> Rapportering oönskade händelser -> ny skaderapport).

INBROTT/VANDALISERING/BOMBHOT



Ringa Stöld (Snatteri) och Stöld
1.  Försök uppmärksamma tjuven att du ser vad personen gör.

2.  Fråga om personen behöver hjälp med något. 

3.  Gör det allmänt obekvämt för personen/personerna att fortsätta. 
 Behåll lugnet och var vänlig.

4.  Om du är absolut säker på att någon stjäl så berätta att du ser vad 
 personen gör och att denne är varmt välkommen till kassan att betala.  
 (Behåll vänligheten och undvik att provocera).

5.  Om personen tjafsar och du upplever att situationen blir aggressiv eller  
 hotfull trycker du på larmet alternativt ringer 112.

6.  Helt okej att konfrontera och uppmärksamma personer som stjäl, men  
 backa alltid undan om situationen eskalerar och blir hotfull. Då larmar vi  
 och låter uniformerade vakter/poliser hantera situationen.

7.  Gå aldrig för nära en hotfull person och jaga aldrig smitare eller tjuvar.

8.  Rapportera stölder som övergått till hotfulla situationer i 
 skadedatabasen på intranätet. 
 (HMS -> Rapportering oönskade händelser -> ny skaderapport).

RINGA STÖLD (SNATTERI) OCH STÖLD



Matsäkerhet 
Om en kund anmäler klagomål efter att ha blivit matförgiftad, fått en 
allergisk reaktion, eller av annat allvarligt skäl kopplat till livsmedel, är det 
viktigt att ni gör följande: 

– Ta kundens personuppgifter som namn, adress och telefonnummer. 

Fråga kunden:
–  Vilket livsmedel det gäller (glöm ej tillbehör). 

–  När livsmedlet inhandlades och när det förtärdes. 

–  Om när de första symtomen kom och vilka symtomen var. 

–  Om hur länge symtomen varade. 

–  Om det var flera personer som blivit sjuka av samma produkt. 

–  Om kunden har uppsökt läkare. 

–  Om kunden fått några svar efter ev. läkarbesök. 

–  Om vad kunden har ätit mer i samband med måltiden.

–  Frågedokument att följa finns på intranätet. (Sökväg: Matsäkerhet). 

Rapportera: 
–  Registrera ärendet i HMS – skadedatabasen på intranätet. 
 Fyll  i så mycket information som möjligt Frågeblanketten finns även i   
 matsäkerhetspärmen. Ärendet skickas till HMS som initierar en utredning.  
 HMS kontaktar station och har en dialog under utredningens gång.    

–  Informera även din SMM om händelsen. 

Stoppa försäljningen av det som kunden ätit: 
– Ta bort den produkt som reklamationen avser från försäljning, tills ni får  
 klartecken att starta försäljning igen från HMS eller er SSM. 

MATSÄKERHET



Information om vind och flaggning         

0–3 m/s  Lugnt
 Flagga fladdrar lätt i vinden.

4-7 m/s  Lätt till svag vind  
 Flagga och vimpel sträcker sig, små grenar  rör sig.

8-10 m/s  Frisk vind  
 Flagga slår hårt i vinden, tjocka grenar rör sig.

11-13 m/s  Hård vind   
 Både flagga och flaggstång rör sig kraftigt. 
 Ha koll på vinden och undvik att flagga om det är 
 över 15 m/s.  

14-20 m/s  Hård vind till styv kuling  
 Både flagga och flaggstång rör sig kraftigt  
 Ta ner flagga/vimpel/beachflaggor.

21-30 m/s  Storm till orkan  
 All flaggning avrådes. Ta ner flagga/vimpel/ beachflaggor.

INFORMATION OM VIND OCH FLAGGNING


