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... JEG MÅ EVAKUERES?
Sannsynligheten for at det skjer,
er liten. Men om så er, settes et
stort apparat i sving for at du og
dine skal bli tatt best mulig hånd om.

a som
e finner du ut hv
På de neste siden
mme.
ueres til du er hje
skjer fra du evak
forløpet
sisk uskadd, er
Så lenge du er fy
ndelse.
engig av type he
det samme, uavh

Operatørselskap
et har avtaler m
ed flere
hoteller langs no
rskekysten og op
pretter
et eget senter fo
r de evakuerte.
Her kan
også de pårøre
nde samles.
Er det snakk om
skadde, savnede
eller
døde, etablerer po
litiet et eget mot
ta
ki
samråd med Ho
vedredningssent
ralen.
I slike tilfeller evak
ueres du først dit
før du
fraktes videre til
operatørens sent
er.

ALT ER LAGT
TIL RETTE

TIL LAND

DE DU ER GLAD I

tt imot
På land blir du ta
ll.
ne
av kyndig perso
blir
du
De sørger for at
s
en
ør
fraktet til operat
og
rte
ue
senter for evak
.
P)
pårørende (OSE

Hvis familien din ønsker å komme
til senteret, legges alt til rette for
det. Hvor lenge de kan bli, avhenger både
av dine behov og hendelsens forløp.

OPERATØRENS SENTER FOR
EVAKUERTE OG PÅRØRENDE
Her blir du godt ivaretatt og får all den hjelp du trenger.
I tillegg til helsepersonell og omsorgspersoner, vil både
operatør og arbeidsgiver sende folk til senteret. Det meste
foregår i et felles rom slik at alle skal motta samme
informasjon til samme tid.

HJEMREISEN
Når arbeidsgiveren din
er trygg på at du har fått all den
hjelp og omsorg du trenger, kan du
reise hjem. Arbeidsgiver har også
egne planer for videre oppfølging
etter at du har kommet hjem.
Skulle du ha behov for ytterligere
hjelp, vil du bli fulgt opp av helsevesenet i hjemstedkommunen din.

I BEREDSKAP
DØGNET RUNDT

Alle operatørselskaper har en egen
beredskapsorganisasjon på land, som går
vakt døgnet rundt, hele året gjennom.
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