
Koolitusprogramm „Kaitse end ja aita teist“ on just 
mõeldud Sulle ning selle eesmärgiks on parandada 
Sinu ohutusalaseid teadmisi ning kujundada Sinus 
ohutut mõttelaadi. Loengusari lõppeb õppeaasta 
lõpus põneva ja peamiselt praktilistest harjutustest 
koosneva lõpupäeva või -laagriga, millest saab osa 
võtta kooli esindusvõistkond.

Vaata lisaks:
kodutuleohutuks.ee; veeohutus.ee; Päästeameti FB; 
ole.ee; noor.targaltinternetis.ee; pariseltkavoi.ee; 
elektrilevi.ee/elektriohutus; liikluskasvatus.ee/noored 

















Käitumine lõhkekeha leiu korral:
• Ära puutu lõhkekeha
• Mine eemale
• Helista 112
• Teavita teisi läheduses olijaid
• Märgista koht
• Mõõda kaugus teeni
• Oota ära demineerijadÄra puutu lõhkekeha

Märgista asukoht käepärastevahenditega

Teavita läheduses viibijaid

Mine eemale põhimõttel – kui sina näed pommi, 
näeb pomm ka sind!

Helista 112

Metsas  või raskesti leitavas kohas 

mõõda kaugus teeni ja märgista see 

võimalusel

Võimalusel oota ära demineerijad
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Kodune ülesanne: testi enda kodus suitsuandurit, 
selleks vajuta suitsuanduri testnupule. 
Vanavanematele külla minnes, veendu ka seal, kas 
suitsuandur on töökorras.







































































































































4. Kui avastan kodus põlengu, siis ...

2. 5 cm

1. 7 cm

2. poti/panni kaanega

1. iga päev

2. kui punane tuli vilgub, siis ei peagi vajutama

3. kord kuus

3. Helistades numbril 112, helistan ...

1. viskan põleva anuma aknast välja

4. tulekustutustekiga

3. veega

2. Suitsuanduri töökorra kontrollimiseks tuleb anduri testnupule

vajutada?

4. siis kui andur hakkab üksikuid helisignaale tegema (piuksatused)

2 päästeametisse

4. häirekeskusesse

3. kiirabisse

3. jooksen välja ja ei tee midagi

1. politsei- ja piirivalveametisse

1. Rasvapõlengut kustutan ...

5. Mitu sentimeetrit peaks olema jää paksus päästjate hinnangul, et

sellel oleks võimalik ohutult liikuda?

3. 10 cm

4. 13 cm

1. teen telefoniga selle taustal pilti

2. jään rahulikuks ja sulgen võimalusel uksed/aknad ning väljun kodust

4. teavitan vajadusel naabreid uksele koputades ja helistan 112

Kokkuvõtvad küsimused:
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3. kehakaalu järgi

2. panen selga selle, mis sobib minu tossudega

4. päästevesti ei pea selga panema, kui ilm on ilus

6. Mille järgi valin paadiga sõitma minnes endale päästevesti?

1. pikkuse järgi

5. tugev tuisk

1. vett

8. Et olla valmis hädaolukorraks, peaksin koju varuma:

4. kauasäilivaid toiduaineid

2. telefonil saab aku tühjaks ja mu laadija on kotis jälle katki läinud

3. tugev tuul/orkaan

4. pikaaegne elektrikatkestus

3. küünlaid ja muid valgusallikaid, nt: taskulampe

1. üleujutus

7. Millised hädaolukorrad võivad  meil esineda?

2. sularaha

1–2, 4

–3

–4

–2, 4

–3

–3

–1, 3, 4, 5

–1, 2, 3, 4

2

3

4

5

6

7

8
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