
Lisainfo

 ■ Mida tuleb teada numbrile 112 helistades? 
(Noorkotkale)

 - Räägi häirekeskusega rahulikult ja vasta sulle esitatud 
küsimustele! 

 - Ära lõpeta kõnet enne, kui selleks on loa andnud 
häirekeskus! 

 - Teate edastamisel ütle: 

•	 Mis	on	juhtunud,	millise	õnnetusega	on	tegemist?	

•	 Kus	on	õnnetus	juhtunud,	võimalikult	täpne	aadress	või	
asukoha	kirjeldus.	

•	 Kas	õnnetuses	on	kannatada	saanud	inimesed?	

•	 Enda	nimi	ja	kontakttelefon.	

Kui häirekeskuses soovitakse infot täpsustada, siis küsib 
dispetšer lisaküsimusi. Alati tuleb neile oma teadmiste piires 
täpselt vastata. 

NB! Häirekeskusesse ei tohi kunagi helistada ilmaasjata.

 ■ Mida tuleb teada numbrile 112 helistades? 
(Juhendajale)

Hädaabinumber 112 on kõigile tasuta. Kui lauatelefonilt 
helistades on tavaliselt vaja ette valida 0, siis tuleb ka 112 
asemel valida 0112. Mobiiltelefonilt helistades midagi 
ette valima ei pea, ka saab 112 valida isegi lukustatud 
klahvidega või ilma SIM-kaardita telefonilt. Kui telefonis ei 
ole SIM-kaarti, siis kõne saaja helistaja numbrit ei näe. Siiski 
on tänapäeval võimalik iga helistaja kiiresti kindlaks teha, 
sest igal telefonil on olemas seerianumber, mille arvuti ära 
tunneb. Kui sul on vaja õnnetusest teatada kohas, kus sinu 
telefonil puudub levi, vali ikkagi 112 ja proovi häirekeskusse 
helistada, sest võib-olla on mõnel teisel operaatorfirmal 
selles paigas levi olemas. Mobiililt helistamise eeliseks on 
ka see, et häirekeskusel on võimalik välja selgitada helistaja 
asukoht. Tänu sellele saab abi saata ka neile hädalistele, kes 
ei oska oma asukohta küllalt hästi selgitada.

Kõige tähtsam on säilitada rahu ja hoiduda paanikast. 
Kui sul õnnestub häirekeskusele rahulikult ja korrektselt 
juhtunu kohta selgitusi anda, saadakse sinust tunduvalt 
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 EEsmärk

Edastab hädakutse hädaabinumbrile 112.

 LäbiviiminE/kontroLL
Juhendaja selgitab hädakutse edastamist.

 - MIS JUHTUS? Kirjeldage ohtu või õnnetust, mis sundis 
helistama.

 - KUS JUHTUS? Öelge aadress või võimalikult täpne 
teejuhatus.

 - KAS KEEGI ON VIGA SAANUD? Öelge, mitu inimest on 
viga saanud, kirjeldage nende seisundit.

 - OMA NIMI JA TELEFONINUMBER, MILLELT HELISTATE. 
Vajadusel helistatakse lisainfo saamiseks tagasi (maja, 
korterinumbri, asukoha vms täpsustamiseks).

 - VASTAKE KÜSIMUSTELE LÜHIDALT JA TÄPSELT NING 
ÄRGE KATKESTAGE KÕNET ENNE, KUI OLETE SELLEKS LOA 
SAANUD.

 - Kui mobiilsidevõrk on hõivatud, eemaldage telefonist 
SIM-kaart 
ja helistage 112!

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas on teinud 
nõuetele vastava näidiskõne.

 soovitusEd
 ► Situatsiooniülesanded (harjutus 17.1).

 ► Koostada rühma koondusel hädakutsejuhis koju ja/või 
suvilasse: kohaletuleku kirjeldus!

 ► Luua võimalus helistada „häirekeskusesse“, kasutades 
raadiosidet või mobiiltelefone. 

 } Lisainfo: www.päästeamet.ee; www.rescue.ee

VI järk, 7–8aastastele noorkotkastele.

http://www.rescue.ee/27148
http://www.rescue.ee/27149
http://www.rescue.ee


paremini aru ning lahendatakse olukord kiiremini ja 
täpsemalt. Kiire, erutatud kõne võib jääda segaseks, nii et 
dispetšer peab pidevalt üle küsima ja kokkuvõttes ei teki 
olukorrast selget pilti. Selle tagajärjeks võib olla see, et 
sündmuskohale saadetakse ebapiisav abi või see jääb üldse 
saabumata.

Kõige õigem on enne helistamist hetkeks keskenduda. 
Pole vaja muretseda, kas tekst on peas. Helistaja ei peagi 
täpselt teadma, mida öelda, häirekeskus esitab ise vajalikud 
küsimused. Küll aga peab suutma kohe alguses selgelt 
öelda, MIS JUHTUS ja KUS JUHTUS. Ilma selle infota ei ole 
võimalik abi saata.

Kui häirekeskus on saanud teada, millise õnnetusega on 
tegemist, siis osatakse välja saata vajalikku abi. Sageli on 
ühe õnnetusega tarvis tegelda mitmel teenistusel. Kõige 
tavalisemaks näiteks on kannatanuga liiklusõnnetused, kus 
sündmuskohal on alati politsei, päästeteenistus ja kiirabi. 
Igaühel neist on omad konkreetsed ülesanded ja koostöös 
sujub õnnetuse tagajärgede likvideerimine ladusalt. 

Helistaja teatatud esmasele infole hakkab häirekeskus 
küsima lisa. Lisaküsimused puudutavad kannatanuid, 
ohtlikke aineid, ohu leviku võimalusi, õnnetuse 
tekkemehhanismi jne. Mõnikord venib kõne väga pikale ja 
helistajal võib tekkida tahtmine küsida, kas ükskord abi ka 
saab. Tegelikult saadetakse abi välja kohe, kui on teada, mis 
ja kus juhtus. Edasine info jõuab operatiivmeeskondadeni 
juba teel sündmuskohale, et nad oleksid olukorraga 
paremini kursus ja saaksid end ette valmistada.

Alati tuleb häirekeskusele teatada ka oma nimi ja 
telefoninumber, millelt helistatakse või millele tagasi 
helistades on võimalik sündmuskohal olijatega ühendust 
võtta. See on tarvilik, et säiliks side õnnetuskohaga ja saaks 
iga hetk küsida lisateavet, sageli on vaja näiteks täpsustada 
õnnetuse asukohta. 

Mitte kunagi ei tohi lõpetada kõnet enne, kui häirekeskus 
selleks loa annab. Kuni luba ei ole antud, pead ootama ja 
olema valmis küsimustele vastama. Kui dispetšer ei ole 
kõnet katkestanud, aga parajasti sinuga ei räägi, võib ta olla 
hõivatud abi saatmisega, et seejärel kõnet jätkata.

Harjutus 17.1
 ■ Õnnetust nähes tuleb algul hinnata olukorda ja siis vajadusel teha hädaabikõne. Olukorra hindamise 

harjutamiseks sobivad situatsiooniülesanded.

1. Kui kedagi ümbruses aitamas ei ole, kui auto on sõitnud sinna meie nähes või jälgede põhjal hinnates alles 
äsja, siis tuleb võtta häirekeskusega ühendust, et saada juhiseid edasiseks käitumiseks.
2. Tegu on õnnetusega, kiivrile vaatamata võib lapsel olla ka peatrauma. Asi on tõsine, tuleb kutsuda abi.
3. Näha on, et laps poseerib ja naerab. Antud juhul ei ole õnnetusega tegu ja helistada ei ole vaja.

 - Hädaabinumbrile 112 helista, kui:
•	 vajad	kiiret	arstiabi;	
•	 on	tulekahju	või	selle	kahtlus;
•	 toimus	plahvatus	või	selle	oht;
•	 inimene	on	kusagile	kinni	jäänud;
•	 linnas	on	ohtlik	metsloom;
•	 inimene	on	uppumas;
•	 toimus	varing	või	on	varinguoht;
•	 on	gaasiavarii	või	-leke;
•	 on	juhtunud	liiklus-	või	muu	kannatanutega	õnnetus.

 - Helistades numbrile 112 pea meeles lihtsad reeglid:
•	 Püüa	jääda	rahulikuks.

•	 Räägi,	mis	juhtus.	Kirjelda	ohtu	või	õnnetust,	mis	sundis	
helistama.

•	 Kirjelda,	kus	juhtus.	Ütle	võimalikult	täpne	asukoht:	linn,	
tänav,	maja,	küla,	nimi	jne.

•	 Ütle,	kas	keegi	on	viga	saanud.	Milline	on	tema	olukord.
•	 Ütle	oma	nimi	ja	telefoninumber,	millelt	helistad.	Hoia	

liin	vabana,	vajadusel	helistatakse	lisainfo	saamiseks	
tagasi	(maja,	korterinumbri	vms	täpsustamiseks).

•	 Vasta	küsimustele	lühidalt	ja	täpselt	ning	ära	katkesta	
kõnet	enne,	kui	oled	selleks	loa	saanud.

•	 Kui	olukord	muutub	oluliselt;	helista	uuesti	112	ja	selgita	
muutunud	olukorda.
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