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LUFTSKYDDSREGLER

Vidare skall iaktlagas:

gällande för alla.
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1. Ställ dig till förfogande för uttagning till
aktiv tjänst inom hemskyddet, därest Du kan förutsättas bli bland de hemmavarande vid ofred.
2. Kom ihåg att de8Sutom varje arbetsför man
eller kvinna, som vistas inom hemskyddets område
vid luftanfall, m åste vara beredd att enligt hemskyddsledarens anvisningar aktivt deltaga i hemskyddets verksamhet samt alt även kunna skydda
sig själv, de sina och även djuren.
3. Ingå därför i ortens luftskyddsförening och
deltag i av denna anordnade utbildningskurser.
4. Studera luftskyddslitteraluren, tidningarnas,
radions m. m. anvisningar och iakttagelser rörande
det moderna krigets natur, dess förstörelsemedel
samt hur man skyddar sig mot d~ssa.
5. Skaffa Dig och Dina anhöriga de skyddsmedel, som myndigheterna tillråda.
6. Anskaffa den skyddsmateriel, som myndigheterna föreskriva eller tillråda, särskilt el<lsläckningsmateriel och sjukvårdsutrustning samt anordningar för mörkläggning och för skydd mot fons ters
söndersplittrande (luckor, masonitskivor, plywood, klisterremsor, lim o. d.)
. ;) .
.
7. Intressera Dig för och var behjälplig med åstadkommandet av skyddsanordmngar 1l10m fas hgheten eller dess närhet (även om Du endast är hyresgäst).
8. Understöd i övrigt allt som rör försvaret av Din bygd och Dilt land.
Under luftskyddstilJstånd.
1. Nu är frivilligheten slut. Forfoganderättslagen träder i kraft. Envar arbetsför perso.n kan uttagas
tillluftskyddstjänst eller för utförande av tillfälligt arbete för lultskyddets t.ehov. Du tr~der n,u under
befäl a v hemskyddsledare och luftskyddschef. För Dig kan dessutom ll1trada evakuermgstvang och
inkvarteringsplikt samt skyldighet att fullgöra rekvisitioner för luftskyddets behov.
.
2. Undersök om Du har erforderlig utbildning och kunskaper. Skaffa Dig komplettenng.
3. ~af,fu Dig ofördröjligen felande materiel.
..
De' per~]j"a skyddsmedlen böra alltid finnas till hands och skola medtagas om Dulamnar bostaden .
4. Laga att mörldäggningen blir effektiv, ty under h ela den tid , som luftskyddstillstfmd varar,
skall bel~SI ingen vara fullständigt avskärmad utåt.
Glöm " av att fordonsbelysningen även skall avskärmas.
5. Ma varor kimna skyddas med cellophan eller paraffin mot stridsgas.
.. ..
6. Skaffa mg en vattenreserv, om vattenledningen skulle bli förstörd vid luftanfall. Fyll darfor
alla i huset 'förefintliga kärl och behållare (badkar, bryggpannor o. dyl.) med vatten . Se IIll alt vattenreserver förläggas på frostfri plats.
.
. .
7. !{Jargör för Dig var skyddsanordningar finnas och, om dessa icke ,iro färdIga l DIll hus, deltag
i arbetet för dess omedelbara färdigställande.
o
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8. Klara ut Dina personliga skyldigheter i avseende pa luftskyddet. Aven VId IIllfalllgt lamna.n~lc
av hemmet ordna detta, som vid flyglarm sl.::ullc gör as. Flygare kan komma, CUl Du nr ~)orta frun
hemmet. Skyddsmedel, livsmedel, ficklampor, fillar, kUlldar m. m., som böra medtagas tIll sl,yddsrummet, böra alltid vara i ordning. Om Du lämnar Eigenhelen, ,ö\'erl~mDa l~yd<eln. \D1Yl Y",,''CY''1y'Ckd
ej tidigare överlämnats) till hemskyddsledaren. I annat fall maste dorren lamnas oppen.
9. Höj upp Din vind, om Du ej redan gjort det.
. "
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10. Fullgör den evakuering, som myndigheterna anbefalla eller tIllrada. HJalp myn(hgheterna.
11. Flytta Dina värdeföremål till skyddat ställe.
..
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12. Anbrin"a skydd för fönstren om detta ej g.iorts i fred. Forbered fonstrens oppnande på glant
(hakar o. d.) Förse med glasrutor försedda ytterdörrar i byggnads övre vånin~ar med »f9nsterskY<;ld».
Pappersremsor, klistrade på fönstren , kunna något skydda fonstren och hej da glasskarvors krlJlgflygande.
.
Draperier oeh gardiner - dock icke mörkläggnings - mattor, dukar o. d. tagas bort från sma vanliga platser och inläggas i garderob o. d. eller i lådor i mest skyddade del av lägenheten.
13. Håll Dig i bostaden under den mörka delen av dygnet.
14. Motarbeta den fientliga propagandan.
15. Lär Dig noga signalerna för »Flyglarm» och »Faran över» samt dessa signalers innebörd.
Vid flyglarm.
Flyglarm gives med upprepade korla signaler f~'ån tyfon~r, från ångvisslor el!er fl:ån bil:u' eller
lång signal med stigande och fallande ton från sirener. Vanllng for flygare kan gIvas aven pa annat
sätt t. ex . genom radio och telefon.
..
Faran över gives medelst lång utdragen signal fr ån sirener elle~ bilar eller meddelas på alll.'at satt.
»Flyglarm» "ives, när luftskyddsorten har att befara flyganfall 1l10m '10 mm. Många orter VId och l
närheten av k~stcn kunna dock icke påräkna så lång förvarning.
Om Du hör »flyglarm» övertyga Dig om att Din granne även hört signalen.

e

Under fredstid.

A. Om Du befinner Dig i hemmet (eller dess närhet).
1. Släck all eld och allt ljus, som ej är fullständigt avskärmat utåt.
2. Stäng alla gaskranar (doek ej fastighetens huvudgaskran). Fönster, som ej äro täckta av luckor
o. d., öppnas pil glänt.
3. ball upp några liter dricksmlten, ty vattenledningen kan förstöras (tidigare skall vattentillgång
för eldsläckning vara säkerställd: badkar, större behållare oeh andra kärl skola, hela tiden luftskyddstillstånd r åder, vara fyllda med valten och vara placerade på frostfria ställen).
4. An vänd ej telelonen för privatsamtal.
5. Förse Dig med personlig utrustning.
6. Är Du skyldig fullgöra luftskyddstjänst, bege Dig genast till anvisad plats.
7. Har Du ej hIttsky ddstjänst bege Dig till skyddsrummet, källarrummet eller det mest skyddade
rummet i fastirrheten. Om Du av någon anledning icke hinner söka skydd i skyddsrum eller källare,
sök skydd där ~nga ytterväggar finnas (tamburel:, gångar" korridorer).: I stenhus .är det ställe, där
stödmurarna mötas, den säkraste platsen. Ingen far uppehalla SIg VId fonster eller dorrar.
8. Vid bombnedslag avstänges fastighetens huvudgaskran (av hemskyddsledaren eller husbrandvakten) .
!:J. Kvarstanna i skydd till »faran över» gives. (I skyddsrum enligt ordningsmannens anvisningar).
B. Om Du befinner Dig ute (gäller även landsbygdens befolkning).
1. Uppsök genast närmaste offentliga skyddsanordning (skyddsrum, skyddsvärn ellerskärmskydd) :
2. Om intet sådant finnes inarheten, söJ, Dig in i ett hus, där skyddad plats kan lInnas (helst l
källaren). Inomhus löper man mindre risk att träffas av bombsplitter eller senapsgas.
.
3. Befinner Du Dig i terrängen, kasta Dig raklång i närmaste hålighet i marken.
4. Om gaslukt kännes eller gas misstänkes, tag på gasskyddet. Om Du utan gasmask kommer III
i ett "asmoln, gå vinkelrätt mot vinden. Spring ej och ropa ej på hj älp, ty därigenom inandas Du
enda~ mera gas. Håll näsduken tryckt mot mun och näsa och tag inga dj upa andedrag.
5. Om Du för fordon, stanna där det ieke är till hinder för trafiken . All fordons belysning släekes
till faran över givits. Fordonsbromsar åtdragas och på sluttande mark läggas klossar framför hj ulen.
Sök skydd enligt ovan.
6. bästar föras av vägen (huvudgatan), frånspännes och avselas oeh bindas säkert. övertäck om
möjligt huvudet på hästen med en säck e. d.
7. Motorcyklar och cyklar ställas längs väggar eller plank.
8. Om Du märker, alt fienden bombarderar, h å ll Dig tätt tryckt intill marken och stig icke upp
förrän bomberna upphört att krevera i Din närhet.
9. Om Du är ute under dagen vintertid, då snö ligger å marken, medför alltid ett lakan eller annat
vitt plagg oeh drag detta över Dig vid Ij udet av flygplan och förbli orörlig i terrängen, tills planen
flugit förbi.
10. Anv,ind Dig på landsbygden av små- (skogs-) vägar.
11. Tag reda på, huru brandkåren alarmeras och huru brandhjälp eljest skall skaffas.
.
12. Ser du alt cld utbrutit i Din närhet, tillkalla omedelbart hjälp och sök med alla hll buds
stående medel och krafter att förhindra cldens spridning. Stäng fönster och dörrar för att förhindra
luft att intränga till hrandstället. Tag reda P't, att icke människor och djur äro i fara.
13. Akta Dig för okreverade bomber. Vidrör dem icke. Gör genast anmälan om dem tilllllftskyddsmyndigheterna (eller till närmaste militär myndighet.)
14. Följ noga alla instrukticlller, som givas av luftskyddsmyndigheterna oeh tillse att även Dina
nii I'nlasle följ a dem.
15. Anmäl omedelbart till luftskyddsmyndigheterna inträffat luftbombardemang, så alt myndigheterna i tid kunna utföra nödiga undersökningar på bombernas nedslagsplatser.
C. Om Du beflnner Dig i affärshus eller på offentliga samlingsplatser.
1. Följ de anvisningar som givas liV vederbörande luftskyddsledare.
Vid vistelse i skyddsrum.
1. Bemöda Dig om elt lugnt och behärskat uppträdande och förhåll Dig stilla. Intag anvisad plats.
2. Föregå andra med gott exempel.
3. Lyd ovillkorligen den utsedde ordningsma.ml?". ..
.
4. Om gasmask är påtagen, avtag denna vul mtradet l skyddsrummet. Nedgasade persedlar fri
icke införas i skyddsrummet utan föreg'tende sanering.
. 5. Rökning samt tändande av tändstickor eller annat bart lj LIS får icke förekomma.
6. In °en får lämna skyddsrummet utan orcler eller medgivancle från ordningsmannen.
7. EI~var arbetsför person får vara beredd alt rycka in och förstärka hemskyddet.
Vid signalen »faran över».
1. Skyddsrummet får lämnas först sedan ordningsmannen givit tillstånd härtill.
2. Vidrör icke okreverade bomber eller bombsplitter.
3. Lyd ordningstjänstpersonalens anvi~ningar. De givas ytterst föl' att sk~dda del~ enskilde.
4. Beträd ej område, som markerats sasom g!1Sbclagt eller på annat satt avsparrats. Ett överträdande kan medföra svåra skador.
5. Huvudgaskranen öppnas sedan husbrandvaktens befälhavare (eller hemskyddsledaren) förvissat
sig om att samtliga gaskranar i byggnaden äro stängda och att inga skador uppstått på lednlllgarna.
6. Rummen vädras grundligt någon timme efter det signalen »faran över» givits. Gas kan finnas.
7. Oskyddade liYsmedel, som utsalts för stridsgas förstöras.
8. Vatten, som misstänkes vara nedgasat, får ej auyändas utan sakkunnig undersökning.
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